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1 Úvod 

V posledných rokoch je vytváranie bohatstva zásadným faktorom k ekonomickému 

prežitiu firmy. Vhodné finančné nástroje vedú finančných a investičných manažérov 

k schopnosti identifikovať podniky a odvetvia, ktoré vedú k bohatstvu alebo k deštrukcii. Z 

odstupom času je vypozorovaný trend odklonu od tradičných ukazovateľov merania výkonnosti 

smerom k moderným metódam merania výkonnosti podniku. Tieto metódy vychádzajú 

z tržných dát, a tým pádom kvalitnejšie odrážajú aktuálne okolnosti. Medzi takéto spôsoby patrí 

taktiež ukazovateľ ekonomickej pridanej hodnoty EVA, ktorého základom je princíp, že podnik 

musí vytvoriť najmenej toľko zisku, koľko nákladov kapitálu vyplýva z uskutočnenej 

investície.  

Cieľom diplomovej práce je posúdiť finančnú výkonnosť spoločnosti Mlékárna Kunín 

a.s. v sledovanom období 2014 až 2018, ktorá sa zaoberá výrobou mliečnych výrobkov, vrátane 

analýzy vplyvov na vrcholový ukazovateľ výkonnosti. Posúdenie je prevedené za pomoci 

pomerovej analýzy, modelov hodnotiacich finančnú úroveň podniku a ekonomickej pridanej 

hodnoty.  

Diplomová práca je rozdelená do 5 kapitol, kde prvou kapitolou je úvod a poslednou je 

záver. Zvyšné tri kapitoly tvoria najdôležitejšiu časť tejto práce.  

Obsahom druhej kapitoly je popis teoretickej stránky hodnotenia finančnej výkonnosti. 

Najskôr sú charakterizované tradičné prístupy v podobe absolútnych, rozdielových 

a pomerových ukazovateľov. Následnou metodikov je popis súhrnných modelov pre stanovenie 

finančnej úrovne. Z oblasti moderných prístupov, ktoré zastupuje ukazovateľ EVA je 

špecifikovaný v závere tejto kapitoly, spolu zo stanovením nákladov kapitálu, pyramídového 

rozkladu, analýzy odchýlky a analýzy citlivostných vplyvov.  

Tretia kapitola sa zameriava na praktickú časť tejto práce, ktorej základom je teoretická 

rovina vychádzajúca z predchádzajúcej časti tejto diplomovej práce. V úvode je 

charakterizovaná spoločnosť Mlékárna Kunín a.s., popis identifikačných údajov a popis jej 

činnosti. Celkové zhodnotenie výkonnosti je prevedené za pomoci horizontálnej a vertikálnej 

analýzy súvahy a VZZ, pomerovej analýzy a vybraných bonitných a bankrotnych modelov. 

Potom nasleduje vyčíslenie nákladov vlastného kapitálu na základe stavebnicového modelu 

a stanovenie hodnoty ukazovateľa EVA u ktorého je následne prevedený pyramídový rozklad. 

Kapitola je ukončená citlivostnou analýzou vplyvov.  

Štvrtá kapitola obsahuje zhodnotenie dosiahnutých výsledkov, ktorého súčasťou je 

zrovnanie analyzovaného podniku s odvetvím. 
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2 Prístupy a metodika hodnotenia finančnej výkonnosti 

Obsahom kapitoly je charakteristika jednotlivých metód merania finančnej výkonnosti 

podniku, a to pomocou tradičných ukazovateľov a moderných ukazovateľov vychádzajúcich 

z tržnej hodnoty firmy.  

V úvode tejto kapitoly sú charakterizované metódy merania finančnej výkonnosti, 

ktoré zahrňujú analýzu absurdných, rozdielových a pomerových ukazovateľov. Ďalej je 

kapitola zameraná na popis modelov hodnotiacich finančnú výkonnosť podniku., ktorá zahrňuje 

popis finančnej analýzy podniku a charakteristiku bankrotnych a bonitných modelov.  

Hlavná časť kapitoly predstavuje detailnú charakteristiku ukazovateľa EVA, 

ekonomickej pridanej hodnoty, súčasťou je definovanie jednotlivých nákladov kapitálu. 

V závere tejto kapitoly sa nachádza charakteristika pyramídového rozkladu 

a citlivostnej analýzy vplyvu odchýlky.  

Pri spracovaní tejto kapitoly boli využité najmä publikácie Dluhošová a kol. (2010), 

Kubíčková, Jindřichovská (2015), Růčková (2015), Zmeškal (2013), ZMIJEWSKI (1984) a 

webové stránky Ministerstva priemyslu a obchodu ČR. 

2.1 Popis tradičných metód finančnej výkonnosti 

Hodnotenie finančnej výkonnosti podniku sa radí medzi hlavné úlohy finančného 

riadenia a rozhodovania, spoločne s kapitálovou štruktúrou a solventnosťou podniku. Vedenie 

podniku by malo usilovať o dosiahnutie určitej rovnováhy medzi týmito úlohami. Výkonnosť 

je obecne chápaná ako schopnosť podniku zhodnocovať vložené zdroje. V procese hodnotenia 

výkonnosti podniku by sa mali manažéri koncentrovať na meranie výkonnosti  a riadenie 

hodnoty podniku.  

Podstatou metód merania finančnej výkonnosti je čerpanie vstupných dát, v tomto 

prípade historických dát z účtových výkazov danej spoločnosti. Z tohto hľadiska sa tradičné 

metódy hodnotenia výkonnosti radia medzi najpoužívanejšie, pretože ich výpočet je 

jednoduchý a dáva pomerne vysokú vypovedaciu schopnosť. Medzi základné nedostatky patria 

napríklad skresľovanie dát z dôvodu účtových postupov, nezahrnutie časovej hodnoty 

peňažných tokov, skutočné náklady kapitálu a rizika.  

Finančná analýza sa radí medzi najpoužívanejšie tradičné metódy v oblasti merania  

finančnej výkonnosti. Je veľa spôsobov ako je možné definovať finančnú analýzu. „V zásade 

najvýstižnejšou definíciou je však tá, ktorá hovorí, že finančná analýza predstavuje 
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systematický rozbor získaných dát, ktoré sú obsiahnuté v účtových výkazoch. Finančné analýzy 

v sebe zahrňujú hodnotenie finančnej minulosti, súčasnosti a predpovedanie budúcich 

finančných podmienok.“ uvádza Růčková (2015, s.9). 

Pre hodnotenie finančnej situácie a výkonnosti je možné využiť celú radu metód, na 

tomto základe sa rozlišujú dve základné skupiny, a to deterministické a matematicko-

štatistické. Matematicko-štatistické metódy slúžia k vysvetleniu príčinných závislostí, sú 

založené na dlhších časových radách a štatistické  náhodnosti dát, patrí tu: 

• regresná analýza, 

• diskriminačná analýza, 

• analýza rozptylu, 

• testovanie štatistických hypotéz. 

Deterministické metódy sú špecifické tým, že sú zamerané na kratšie časové obdobie 

a sú považované za jednoduchšie metódy slúžiace k bežným finančným analýzam firmy. Pre 

zameranie diplomovej práce sa bude vychádzať zo skupiny deterministických metód, ktoré sú 

vhodné pre súhrnnú analýzu odchýlky a bežnú finančnú analýzu podniku. Jedná sa o analýzu 

trendov, analýzu štruktúry a pomerovú analýzu  ukazovateľov. Obecné prevedenie finančnej 

analýzy je možné rozdeliť do piatich častí, a to: 

• zber vstupných informácií, 

• voľba metód analýzy, 

• prevedenie analýzy, 

• interpretácia výsledkov analýzy, 

• syntéza a formulácia záverov a úsudkov.  

2.2 Analýza absolútnych ukazovateľov 

Analýza absolútnych ukazovateľov sa zaoberá posudzovaním hodnôt čiastkových 

položiek základných účtových výkazov, ktorými sú najčastejšie súvaha, výkaz zisku a strát 

alebo výkaz cash flow. V týchto výkazoch sú stavové ale aj tokové veličiny. V rámci tejto 

analýzy je možné aplikovať dve hlavné techniky, a to vertikálnu a horizontálnu analýzu.  
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Vertikálna a horizontálna analýza je považovaná za jeden z hlavných bodov v rámci 

vypracovania celkovej finančnej analýzy podniku. Zámerom je predovšetkým rozbor minulého 

vývoja finančnej situácie vrátane jeho príčin.  

2.2.1 Vertikálna analýza 

Táto analýza skúma vnútornú štruktúru absolútnych ukazovateľov, kedy sa delia 

jednotlivé položky čiastočných účtových výkazov, pri súvahe k celkovej sume aktív alebo pasív 

a pri výkaze zisku a strát k celkovej sume tržieb za predaj tovaru a výkonu. Cieľom vertikálnej 

analýzy je zistiť, ako sa dané majetkové časti podieľajú na bilančnej sume . Túto analýzu je 

možné využiť pri komparácií so zrovnateľnými firmami v danom odvetví. Zistenie podielu 

vybranej položky je možné pomocou nasledujúceho vzorca,  

𝑝𝑜𝑑𝑖𝑒𝑙 𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑢 =
𝑈𝑖

∑𝑈𝑖
,          (2.1) 

kde Ui je hodnota čiastočného ukazovateľa, ∑Ui je veľkosť absolútneho ukazovateľa. 

2.2.2 Horizontálna analýza 

Horizontálna analýza je zameraná na skúmanie absolútnych ukazovateľov a  slúži 

k posúdeniu vývoja hodnôt v čase a zmien súhrnných ukazovateľov, medzi ktoré sa radia 

napríklad tržby, zisk, náklady, aktíva, pasíva, cash flow z prevádzkovej činnosti, cash flow 

z finančnej činnosti, cash flow z investičnej činnosti a ďalšie. Finančný analytik môže 

z časových rád detailne skúmať priebeh zmien a odhaľovať detailné trendy finančných 

položiek. Ku kvantifikácií jednotlivých medziročných zmien je možné využiť diferencie či 

indexy. Indexy môžu byť reťazové alebo bázické. Touto analýzou je možné odpovedať na 

otázky o koľko jednotiek alebo o koľko percent sa daná položka zmenila v čase. Interpretácia 

zmien musí byť prevedená opatrne a kompletne, teda sa musia brať do úvahy zmeny absolútne 

ale aj relatívne, viď nasledujúce vzorce 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙ú𝑡𝑛𝑎 𝑧𝑚𝑒𝑛𝑎 = 𝑈𝑡 − 𝑈𝑡−1 = 𝛥𝑈𝑡,               (2.2) 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡í𝑣𝑛𝑎 𝑧𝑚𝑒𝑛𝑎 =
𝑈𝑡−𝑈𝑡−1

𝑈𝑡−1
=

Δ𝑈𝑡

𝑈𝑡−1
,          (2.3) 

kde Ut je hodnota ukazovateľa v bežnom roku a Ut-1 je hodnota ukazovateľa v predchádzajúcom 

roku. 



9 

2.3 Analýza pomerových ukazovateľov 

Pomerové ukazovatele sa radia medzi najčastejšie používané rozborové postupy, a to 

vďaka ich jednoduchosti výpočtu a ľahkej dostupnosti vstupných údajov. Analýza pomerových 

ukazovateľov vychádza zo základných účtových výkazov, teda je vhodná aj pre externých 

užívateľov. Ukazovatele je možné usporiadať do paralelnej alebo pyramídovej sústavy. 

Pyramídové sústavy slúžia na rozklad syntetického ukazovateľa a paralelné sústavy predstavujú 

ukazovatele hodnotiace určitú stránku finančnej situácie.  

Výpočet pomerových ukazovateľov pozostáva podiel jednej alebo niekoľko účtových 

položiek uvedených v účtových výkazoch k inej alebo k inej skupine položiek, medzi ktorými 

musí existovať vzájomná závislosť.  

Systém pomerových ukazovateľov je pre lepšiu orientáciu rozdelený do niekoľko 

základných oblastí, a to sú ukazovatele finančnej stability a zadlženosti, ukazovatele 

rentability, ukazovatele likvidity a ukazovatele aktivity. Vybrané skupiny pomerových 

ukazovateľov sú podrobnejšie charakterizované v nasledujúcich podkapitolách.  

2.3.1 Ukazovatele finančnej stability a zadlženosti 

 Finančná stability je charakterizovaná štruktúrou zdrojov financovania a zadlženosť 

vypovedá o stratégií danej firmy, aké zdroje budú použité k podnikaniu. Zadlženosť je možné 

chápať ako skutočnosť, kedy sú použité k financovaniu nejakej činnosti cudzie zdroje, 

napríklad úvery alebo pôžičky. Zapojením cudzích zdrojov financovania je ovplyvnená 

výnosnosť kapitálu ale aj podstúpenie rizika pre vlastníkov. Na ukazovatele zadlženosti pôsobia 

štyri významné faktory, a to typ aktív a riziko sním spojené, dane a stupeň finančnej voľnosti 

podniku. 

K ukazovateľom finančnej stability a zadlženosti patrí ukazovateľ podielu vlastného 

kapitálu na aktívach, stupeň krytia stálych aktív, ukazovateľ celkovej zadlženosti, ukazovateľ 

zadlženosti vlastného kapitálu, ukazovateľ majetkového koeficientu, ukazovateľ úrokového 

krytia a ukazovateľ úverovej záťaže.  

Ukazovateľ vlastného kapitálu na aktívach vyjadruje dlhodobú finančnú stabilitu 

a stanovuje do akej miery je podnik schopný financovať svoj majetok vlastnými zdrojmi a tým 

odráža finančnú samostatnosť podniku. Rast tohto ukazovateľa znamená upevnenie finančnej 

stability. Taktiež treba zobrať do úvahy, že neúmerne vysoký ukazovateľ môže viesť k poklesu 

výnosnosti vložených prostriedkov. Trend ukazovateľa je rastúci a je možné ho vypočítať 

nasledovne 



10 

   𝑝𝑜𝑑𝑖𝑒𝑙 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛éℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎𝑐ℎ =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑚
.        (2.4) 

Ukazovateľ celkovej zadlženosti predstavuje podiel celkových dlhov k celkovým 

aktívam, meria sa tým podiel veriteľov na celkovom kapitále. Čím je hodnota ukazovateľa 

vyššia tým je riziko pre investorov väčšie, a preto je požadovaný trend klesajúci. Výpočet 

ukazovateľa je daný 

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑜𝑣𝑎𝑡𝑒ľ 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣𝑒𝑗 𝑧𝑎𝑑𝑙ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =
𝑐𝑢𝑑𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑚
.                      (2.5) 

Ukazovateľ zadlženosti vlastného kapitálu je daný pomerom cudzích zdrojov 

a vlastného kapitálu, ktorý vyjadruje výšku dlhu pripadajúcu na jednu korunu vlastného 

kapitálu. Doporučený interval daného ukazovateľa by sa mal pohybovať od 80% do 120%, 

pričom dané rozmedzie je možné bližšie špecifikovať pre jednotlivé fázy vývoja konkrétneho 

podniku a postoja vlastníkov k riziku. Trend je opäť klesajúci a ukazovateľ je charakterizovaný 

nasledujúcim vzťahom 

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑜𝑣𝑎𝑡𝑒ľ 𝑧𝑎𝑑𝑙ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛éℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝑐𝑢𝑑𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
.        (2.6) 

Majetkový koeficient alebo finančná páka sa zaoberá hodnotením toho , ako môže byť 

zvýšená rentabilita vlastného kapitálu prostredníctvom cudzieho kapitálu. Ukazovateľ 

stanovuje, koľko korún majetku podniku pripadá na jednu korunu vlastných zdrojov. Výsledné 

hodnoty sú požadovane v dlhodobom vývoji ako stabilné. Výpočet je daný vzorcom  

    𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
.          (2.7) 

Ukazovateľ úrokového krytia vyjadruje, koľkokrát výsledok hospodárenia pred 

zdanením prevyšuje úrokové platby a koľkokrát je platenie nákladových úrokov zabezpečené 

prevádzkovým ziskom. Čím sú výsledné hodnoty úrokového krytia vyššie, tým lepšiu finančnú 

situáciu podnik vykazuje. V prípade, že by výsledná hodnota bola 1, je daný podnik schopný 

zarobiť len na splatenie úrokov a výsledný zisk by sa rovnal nule. Úrokové krytie je možné 

stanoviť podľa vzorca 

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑜𝑣𝑎𝑡𝑒ľ ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑘𝑟𝑦𝑡𝑖𝑎 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

ú𝑟𝑜𝑘𝑦
,                 (2.8)  

kde EBIT znamená výsledok hospodárenia pred zdanením. 

Ukazovateľ úrokovej záťaže je opakom úrokového krytia. Úroková záťaž vyjadruje, 

akú časť celkového vytvoreného efektu odčerpávajú úroky. Ukazovateľ má klesajúci trend a je 

daný vzťahom  
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𝑢𝑘𝑎𝑧𝑜𝑣𝑎𝑡𝑒ľ ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣𝑒𝑗 𝑧áť𝑎ž𝑒 =
ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝐸𝐵𝐼𝑇
.                     (2.9) 

2.3.2 Ukazovatele rentability 

Základným kritériom hodnotenia rentability je rentabilita vloženého kapitálu. 

Rentabilita vloženého kapitálu je definovaná ako pomer zisku a vloženého kapitálu. Vložený 

kapitál sa používa v troch formách, podľa toho, aký kapitál je použitý. Rozlišujú  sa tieto 

ukazovatele, a to rentabilita aktív (Return on Assers), rentabilita vlastného kapitálu (Return on 

Equity), rentabilita dlhodobo investovaného kapitálu (Return on Capital Employed) 

a rentabilita tržieb (Return on Sales). 

Rentabilita aktív (ROA) je považovaný za kľúčový ukazovateľ rentability. Do pomeru 

je daný zisk s celkovými aktívami investovanými do podnikania, bez ohľadu na to z akých 

zdrojov sú financované. Pri tomto ukazovateli nedochádza ku skresleniu výsledkov z dôvodu 

zmien daňových sadzieb, keďže sa počíta s výsledkom hospodárenia pred zdanením. Vzťah je 

daný nasledovne 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑚
.        (2.10) 

Rentabilita dlhodobých zdrojov (ROCE) vychádza z podielu výsledku hospodárenia 

pred zdanením a vlastného kapitálu vrátane dlhodobých záväzkov a dlhodobých bankových 

úverov. Ukazovateľ vyjadruje koľko korún zisku pripadá na 1 Kč investovanú akcionármi 

a veriteľmi daného podniku. Výsledok by mal dosahovať vyšších hodnôt, než je výška 

vlastných úrokov z úveru a pôžičiek. Výpočet je možný previesť podľa vzorca  

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙+𝑑𝑙ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙ℎ𝑦
.                  (2.11) 

Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) vyjadruje celkovú výnosnosť vlastných zdrojov. 

Znamená to, že koľko čistého zisku pripadne práve na 1 Kč investovaného kapitálu. Rastový 

trend tohto ukazovateľa môže byť zapríčinený niekoľkými faktormi, a to napríklad rastom 

čistého zisku, znížením vlastného kapitálu či pokles úrokovej miery cudzieho kapitálu. Vzťah 

je daný vzorcom  

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
,        (2.12) 

kde EAT je výsledok hospodárenia po zdanení. 

Rentabilita tržieb (ROS) vypovedá o efektívnosti podniku, ktorý je schopný dosiahnuť 

z 1 Kč tržieb. Daný ukazovateľ je možné vypočítať dvoma modifikáciami, podľa toho aký zisk 
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je použitý. Vyskytuje sa verzia s výsledkom hospodárenia pred zdanením, ktorá je označovaná 

ako prevádzková rentabilita tržieb a verzia s výsledkom hospodárenia po zdanení, ktorá je 

označovaná ako čistá rentabilita tržieb. Dané rentability je možné vypočítať podľa vzťahov  

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
,           (2.13) 

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐴𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
.          (2.14) 

2.3.3 Ukazovatele likvidity 

Pod likviditou je chápaná obecná schopnosť podniku hradiť svoje záväzky, a to 

v okamžiku splatnosti. Likvidita sa obvykle odvíja od možnosti a rýchlosti získania potrebných 

prostriedkov. Do platobnej neschopnosti sa podnik nemusí dostať len z dôvodu nedostatku 

finančných prostriedkov kvôli nedostatočne rýchlemu využitiu vlastného kapitálu, ale taktiež 

kvôli platobnej neschopnosti iného podniku.  

V rámci ukazovateľov likvidity sa rozlišujú tri základné stupne likvidity a to ukazovateľ 

celkovej likvidity, ukazovateľ pohotovej likvidity, ukazovateľ okamžitej likvidity a doplnkový 

ukazovateľ čistý pracovný kapitál.  

Celková likvidita sa zameriava na hodnotenie pomeru obežných aktív a krátkodobých 

záväzkov. Ukazovateľ zaisťuje koľkokrát je daný podnik schopný uspokojiť svojich veriteľov, 

pokiaľ by premenil všetky svoje obežné aktíva na peniaze v danom momente. Negatívnym 

vplyvom tohto ukazovateľa je zahrnutie nepredajných zásob, pohľadávok po lehote splatnosti. 

Podľa odbornej literatúry by mala byť primeraná výška tohto ukazovateľa v rozmedzí od 1,5 

do 2,5. Výslednú hodnotu je možné získať podľa vzorca 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 =
𝑜𝑏𝑒ž𝑛é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦
.         (2.15) 

Pohotová likvidita je známa tým, že v čitateli neobsahuje zásoby, teda sa pracuje len 

s pohotovostnými prostriedkami. Je vhodné opraviť čitateľ ukazovateľa o nedobytné 

pohľadávky, prípadne o pohľadávky, ktorých návratnosť je pochybná a likvidita nízka. 

Doporučená hodnota tohto ukazovateľa by sa mala pohybovať v rozmedzí od 1,0 po 1,5. Rast 

by mal signalizovať predpokladané zlepšenie finančnej a platobnej situácie a naopak. 

Pohotovostnú likviditu je možné vypočítať nasledovne  

𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏𝑒ž𝑛é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎−𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦
.        (2.16) 
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Okamžitá likvidita používa v čitateli pohotové platobné a teda najlikvidnejšie 

prostriedky ako sú peniaze na účtoch, peniaze v hotovosti a šeky. Je možné do nich zaradiť 

rôzne formy rýchlo mobilizovateľných finančných rezerv, ak nimi podnik disponuje. Obecne 

tento ukazovateľ vypovedá o schopnosti podniku uhradiť svoje krátkodobé záväzky v danom 

okamžiku. Výsledná hodnota by sa mala pohybovať v okolí hodnoty 0,2. Vývoj ukazovateľa je 

rastúci a daný vzťahom 

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑏𝑛é 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦
.       (2.17) 

Čistý pracovný kapitál (ČPK) predstavuje časť obežných aktív, ktorá sa premení na 

pohotové peňažné prostriedky behom daného roku a po odčítaní záväzkov je ich možné použiť 

k podnikateľským zámerom danej spoločnosti. Výška čistého pracovného kapitálu sa odráža od 

zloženia rozvahy podniku. Malo by platiť pravidlo, že dlhodobé zdroje sú väčšie ako fixné 

aktíva. Ak dochádza k situácií kedy je krátkodobý obežný majetok financovaný dlhodobým, 

jedná sa o prekapitalizovanie firmy. Naopak ak dochádza k financovaniu fixného majetku 

krátkodobým, jedná sa o podkapitalizovanie majetku, čo nie je pre podnik ideálne. ČPK 

predstavuje platobnú schopnosť spoločnosti. Pre likvidnú firmu platí, že ČPK > 0. Ukazovateľ 

má rastúci trend a je možné ho vyjadriť nasledovne 

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏𝑒ž𝑛é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦.       (2.18) 

2.3.4 Ukazovateľ aktivity 

 Ukazovatele aktivity slúžia pre vedenie podniku ako zdroj informácií o tom ako podnik 

hospodári so svojím čiastočným majetkom. Podáva prehľad či má firma k dispozícii rozsiahle 

kapacity, ktoré doposiaľ nie sú moc využívané. Tieto ukazovatele sú teda najčastejšie 

využívané k riadeniu aktív, kde konkrétne charakterizujú prístup k hospodáreniu s aktívami 

a ich vplyvmi na vývoj rentability a likvidity.  

Medzi ukazovatele aktivity patrí obrátka celkových aktív, doba obratu aktív, doba 

obratu zásob, doba obratu pohľadávok a doba obratu záväzkov. 

Obrátka celkových aktív meria obrat alebo intenzitu využitia celkového majetku. 

Zisťuje teda počet obratov za rok, a to za pomoci podielu tržieb k celkovým aktívam. Tento 

ukazovateľ je používaný pre medzipodnikové zrovnanie. Čím je ukazovateľ vyšší, tým 

efektívnejšie podnik využíva majetok. Doporučený vývoj trendu je rastúci. Daný vzťah je 

určený pomocou vzorca  

𝑜𝑏𝑟á𝑡𝑘𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡í𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑚
.        (2.19) 
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Doba obratu aktív podáva informácie o tom za koľko dní sa obrátia celkové aktíva voči 

tržbe. Aby bolo možné dosiahnuť výsledok v dňoch musí sa podiel vynásobiť 360. Žiadúci je 

klesajúci trend a výpočet je možné previesť podľa vzorca  

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑘𝑡í𝑣 =
𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑚∙360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
.        (2.20) 

Doba obratu zásob charakterizuje úroveň bežného prevádzkového riadenia. Ukazovateľ 

vyjadruje priemerný časový interval, počas ktorého sú zásoby v podniku viazané do doby, než 

sú spotrebované alebo predané. Trend je klesajúci a vzťah je určený nasledovne 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦∙360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
.        (2.21) 

Doba obratu pohľadávok vypovedá o stratégii a riadení pohľadávok a udáva, za ako 

dlho sú priemerne platené faktúry.  Požadovaný vývoj ukazovateľa je pokles. Výpočet je možné 

získať podľa vzorca  

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎľ𝑎𝑑á𝑣𝑜𝑘 =
𝑝𝑜ℎľ𝑎𝑑á𝑣𝑘𝑦∙360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
.       (2.22) 

Doba obratu záväzkov vyjadruje počet dní, na ktoré dodávatelia poskytli obchodný 

úver. Charakterizuje platobnú disciplínu podniku voči dodávateľom. Pre zaistenie likvidity by 

mal podnik dbať o to, aby splatnosť pohľadávok bola nižšia než splatnosť záväzkov. Vývoj by 

mal byť stabilný. Výpočet ukazovateľa je možné získať nasledujúcim vzťahom 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑜𝑣 =
𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦∙360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
.       (2.23) 

2.4 Popis modelov hodnotiacich finančnú úroveň podnikov 

Ďalšou možnosťou ako ohodnotiť podnik je pomocou súhrnných modelov hodnotiacich 

finančnú úroveň podniku. Tieto modely hodnotia podnik často za pomocou jedného čísla, 

prostredníctvom ktorého  je možné  charakterizovať finančné zdravie konkrétneho podniku. 

Základný pojem, je rating, ktorý hodnotí finančnú úroveň podniku a jeho riziko. Vyskytujú sa 

dva typy metód hodnotiacich finančnú úroveň podnikov, a to modely bankrotne a bonitné. Obe 

tieto skupiny finančných modelov pracujú s predpokladom, že sa dajú určiť symptómy, ktoré 

udávajú možný budúci vývoj podniku.  

Bankrotne modely podávajú informácie o možnom bankrote spoločnosti. Tieto modely 

sa najčastejšie zameriavajú na problémy s bežnou likviditou, s výškou čistého pracovného 

kapitálu, s rentabilitou vloženého kapitálu, ktoré sú typickými príznakmi potencionálneho 

úpadku.  
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Bonitné modely vychádzajú zo schopnosti splácať svoje záväzky, teda sa snažia 

pomocou bonity rozdeliť spoločnosti na dobré alebo naopak zlé. 

V nasledujúcich podkapitolách sú bližšie charakterizované modely hodnotiace finančnú 

úroveň podnikov.  

2.4.1 Altmanove modely 

Altmanove modely, taktiež označované ako Z-skóre, vznikli predikciou bankrotu 66 

výrobných firiem rozdelených do dvoch skupín, a to firmy pred skrachovaním a excelentné 

firmy. E. Altman pomocou diskriminačnej analýzy sprostredkoval ukazovatele, ktoré najlepšie 

charakterizujú obe skupiny firiem a ich váhy.  Z pôvodného súboru 22 pomerových 

ukazovateľov odhadol Z-Skóre model.  

Altmanov model publikovaný v roku 1968 pre spoločnosti, ktorých akcie sú 

obchodované na kapitálovom trhu, má nasledujúci tvar: 

𝑍 = 1,2 ∙ 𝑥1 + 1,4 ∙ 𝑥2 + 3,3 ∙ 𝑥3 + 0,6 ∙ 𝑥4 + 1,0 ∙ 𝑥5,        (2.24) 

kde Z je skóre, x1 je pracovný kapitál/aktíva celkom, x2 je nerozdelený zisk/aktíva celkom, x3 

je zisk pred zdanením/aktíva celkom, x4 je tržná cena akcie/dlhy celkom a x5 tržby 

celkom/aktíva celkom.  

Tab. 2.1 Hodnotenie dosiahnutých hodnôt Altmanovho modelu zo vzorca 2.24 

Hodnota modelu Interpretácia

Z>2,99 podniky s minimálnou pravdepodobnosťou bankrotu

Z<1,81 podniky s vysokou pravdepodobnosťou bankrotu

1,81≤Z≥2,99 podniky v šedej zóne
 

Zdroj: vlastne spracovanie (Dluhošová a kolektív (2010), s. 97) 

Pre ostatné spoločnosti, ktoré nemajú akcie kótované na kapitálovom trhu, platí táto 

verzia modelu: 

𝑍′ = 0,717 ∙ 𝑥1 + 0,847 ∙ 𝑥2 + 3,107 ∙ 𝑥3 + 0,420 ∙ 𝑥4 + 0,998 ∙ 𝑥5,       (2.25) 

kde interpretácia jednotlivých symbolov je rovnaká ako v predchádzajúcej verzií 2.25, 

s výnimkou premennej x4, ktorá je účtová hodnota vlastného kapitálu/dlhy celkom. 
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Tab. 2.2 Hodnotenie dosiahnutých hodnôt Altmanovho modelu zo vzorca 2.25 

Hodnota modelu Interpretácia

Z>2,90 podniky s minimálnou pravdepodobnosťou bankrotu

Z<1,20 podniky s vysokou pravdepodobnosťou bankrotu

1,20≤Z≥2,90 podniky v šedej zóne
 

Zdroj: vlastne spracovanie (Dluhošová a kolektív (2010), s. 97) 

2.4.2 Model IN99  

Jedná sa o bonitný model. IN99 vznikol v roku 2000, ktorý skonštruovali manželia 

Neumaierovi. Tento index, ktorý by mal indikovať schopnosť spoločnosti vytvárať hodnotu pre 

vlastníka, teda ekonomický zisk, meraný ukazovateľom EVA. Index vychádza z toho, že 

existuje korelácia medzi tvorbou hodnoty pre vlastníka a vybranými meranými ukazovateľmi. 

Východiskom boli dáta 1700 firiem za rok 1999, z nich bol prepočítaný ukazovateľ 

ekonomického zisku EVA. Ďalej bol zistený profil ich finančného zdravia pomocou vybraných 

ukazovateľov. Na tomto základe boli vytvorené dve skupiny firiem, prvú tvorili skupiny 

s kladnou hodnotou EVA a druhú firmy so zápornou hodnotou EVA. Model IN99 má 

nasledujúci tvar 

𝐼𝑁99 = −0,017 ∙ 𝑥1 + 4,573 ∙ 𝑥2 + 0,481 ∙ 𝑥3 + 0,015 ∙ 𝑥4,      (2.26) 

kde x1 je aktíva celkom/cudzí kapitál -modifikovaný ukazovateľ samofinancovania, x2 - EBIT/ 

aktíva celkom – rentabilita celkových aktív, x3 - výnosy/ aktíva celkom – rýchlosť obratu 

celkových aktív, x4 - obežné aktíva/krátkodobé záväzky – bežná likvidita. 

Tab. 2.3 Hodnotenie dosiahnutých hodnôt indexu IN99 

Hodnota modelu Interpretácia

IN99 < 0,684 spoločnosť dosahuje záporné hodnoty EVA

IN99 je v intervale 0,684 až 1,089 v spoločnosti prevažujú problémy

IN99 je v intervale 1,089 až 1,420
situácia v spoločnosti je nerozhodná, firma má svoje

prednosti ale aj výraznejšie problémy

IN99 je v intervale 1,420 až 2,070 stav spoločnosti nieje zlý

IN99 > 2,070 spoločnosť dosahuje kladnej hodnoty EVA  

Zdroj: vlastne spracovanie (Kubíčková, Jindřichovská (2015), s. 232) 

2.4.3 Index Bonity 

 Index Bonity alebo indikátor bonity je viacrozmerným modelom a základom jeho 

odvodenia je multivariačná diskriminačná analýza. Index bonity je daná nasledovnou rovnicou 

𝐼𝐵 = 1,5 ∙ 𝑥1 + 0,08 ∙ 𝑥2 + 10 ∙ 𝑥3 + 5 ∙ 𝑥4 + 0,3 ∙ 𝑥5 + 0,1 ∙ 𝑥6,        (2.27) 
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kde x1 je cash flow/cudzie zdroje, x2 - aktíva celkom/cudzie zdroje, x3 - EBIT/aktíva celkom, x4 

- EBIT/ výkony, x5 - zásoby/výkony, x6 – výkony/aktíva celkom. 

Tab.2.4 Hodnotenie dosiahnutých hodnôt Indexu Bonity 

Hodnoty modelu Interpretácia

IB < -2 extrémne zlá finančná situácia

IB je v intervale -2 až -1 veľmi zlá finančná situácia

IB je v intervale -1 až 0 zlá finančná situácia

IB je v intervale 0 až 1 je možné očakávať nejaké problémy

IB je v intervale 1 až 2 dobrá finančná situácia

IB je v intervale 2 až 3 veľmi dobrá finančná situáacia  

Zdroj: vlastné spracovanie,(Kubíčková, Jindřichovská (2015), s. 244) 

2.4.4 Ohlson model 

Tento model bol zostavený Jamesom A. Ohlsonom, americký ekonómom, profesorom 

účtovníctva v roku 1980. Cieľom modelu je identifikovať s časovým predstihom možné budúce 

problémy firmy. Vznikol na základe analýzy účtových dát firiem. Od ostatných modelov sa 

odlišuje metódou, ktorá bola použitá pri identifikácií vhodných ukazovateľov. Pri tomto 

modely sa nepoužíva mnohonásobná diskriminačná analýza (MDA), ale ekonometrická metóda 

logitovej regresie. Logitová regresia je ekonometrická metóda , ktorá pracuje s diskrétnymi 

premennými, ktoré nadobúdajú len dva stavy, a to 0 alebo 1. Pravdepodobnosť, že premenná 

nadobudne hodnotu 1 je pi, a pravdepodobnosť, že premenná nadobudne 0 je 1-pi. Vznik 

modelu je možné spojovať s problémami a aktuálnymi potrebami, na ktoré reagoval v danej 

dobe profesor. Ohlsonov model vo svojej výslednej hodnote vypovedá o miere 

pravdepodobnosti, s ktorou sa analyzovaný podnik dostane do finančných problémov. Skladá 

sa z 9 finančných ukazovateľov, ktorým sú priradené váhy  a následne sa zlučujú do výslednej 

veličiny Q. Hodnota Q je medzivýsledok, ktorý je potrebný dosadiť do vzťahu pre výpočet 

pravdepodobnosti. Vzťah pre výsledok Q je daný rovnicou 

𝑄 = −1,3 − 0,4 ∙ 𝑥1 + 6,0 ∙ 𝑥2 − 1,4 ∙ 𝑥3 + 0,8 ∙ 𝑥4 − 2,4 ∙ 𝑥5 − 1,8 ∙ 𝑥6 + 0,3 ∙ 𝑥7 − 1,7 ∙

𝑥8 − 0,5 ∙ 𝑥9,              (2.28) 

kde x1 je log aktíva celkom/HDP index cenovej hladiny, x2 – cudzie zdroje/aktíva celkom, x3 – 

ČPK/aktíva celkom, x4 – krátkodobé cudzie zdroje/obežné aktíva, x5 – x5 = 1, ak cudzie zdroje 

> aktíva celkom, x5 = 0, ak cudzie zdroje < aktíva celkom, x6 – EAT/aktíva celkom, x7 – 

(EAT+odpisy)/cudzie zdroje, x8 – x8 = 1, ak súčet EAT za posledné dve obdobia je nižší ako 0, 
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x8 = 0, ak súčet EAT za posledné dve obdobia je väčší ako 0, x9 – (EATt-EATt-1)/( ǀ EATt ǀ-ǀ 

EATt-1 ǀ. 

Výsledná hodnota Q zistená z danej rovnice je dosadzovaná do vzťahu pre výpočet 

pravdepodobnosti 

 𝑃𝑖 = (
1

1+𝑒−𝑄),         (2.29) 

kde e je hodnota Eulerovho čísla. 

Tab.2.5 Hodnotenie dosiahnutých hodnôt Ohlsonovho modelu 

Hodnota Interpretácia

Q = 0 tak  P = 0,5

Q < 0 tak hodnota P smeruje k 0

O > 0 tak hodnota P smeruje k 1
 

Zdroj: vlastne spracovanie,(Kubíčková, Jindřichovská (2015), s. 237) 

2.4.5 Zmijewski model 

Bankrotny model, ktorého autorom je profesor Marek E. Zmijewski v 80. rokoch 

v USA. Model vychádzal z dát 800 podnikov, ktoré prosperovali a zo 40 podnikov, ktoré 

skrachovali, keďže autor predpokladal, že tento pomer najlepšie vystihuje reálnu situáciu na 

trhu. Základom tohto modelu je probit analýza, na základe ktorej nám vyjde binárna hodnota, 

teda 0 – spoločnosť nezbankrotuje alebo 1 – spoločnosť zbankrotuje. Rovnicu Zmijewkého 

modelu  je potrebné vynásobiť ∏√3 alebo hodnotou 1,819, model má tvar  

𝑋 = −4,336 − 4,513𝑥1 + 5,673𝑥2 + 0,004𝑥3,           (2.30) 

kde x1 je EAT/aktíva celkom, x2 – cudzie zdroje/aktíva celkom, x3 – obežné 

aktíva/krátkodobé záväzky. 

Pravdepodobnosť úpadku spoločnosti je potom vyjadrená pomocou rovnice 

𝑃 =
1

1+𝑒−𝑋.         (2.31) 

Výsledná hodnota sa nachádza v intervale od <0;1>, čím sa výsledok viac blíži k 0, tým 

je menšia pravdepodobnosť úpadku podniku. Výhodou modelu je jeho rýchle vyhodnotenie.  

2.5 Metodika moderných metód finančnej výkonnosti 

Z vysokým tempom rastu nových technológií vzniká nátlak na rozvoj štandardných 

nástrojov slúžiacich na hodnotenie výkonnosti. Popri metódach, ktoré merajú výkonnosť 
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podnikov len z účtových výkazov, sa v rámci súčasných trendov vyskytujú aj ukazovatele, 

ktoré vychádzajú z tvorby hodnoty pre akcionárov, tzv. Shareholder Value.  

Shareholder Value je nová koncepcia založená na riadení hodnoty pre vlastníkov 

podniku. Koncepciou je umožnené identifikovať procesy a činnosti, ktoré dlhodobo zvyšujú 

hodnotu pre akcionárov a celkovú hodnotu firmy. Cieľom vlastníkov podniku je aby bol 

dostatočne zhodnotený vložený kapitál tak, aby bola v budúcnosti zaistená existencia firmy 

a maximalizácia majetku.  

Pri posúdení výkonnosti podniku z hľadiska vlastníkov, je potrebné správne definovať 

kritérium výkonnosti. Podnik je dostatočne výkonný v tom prípade, kedy je jeho čistá súčasná 

hodnota kladná, teda čím je kladná hodnota vyššia tým je podnik výkonnejší.  

Táto koncepcia berie do úvahy okrem záujmov akcionárov aj záujmy veriteľov, 

investorov, zamestnancov ale aj ostatných zúčastnených subjektov podniku.  

Medzi koncepciu Shareholder value patria ukazovatele ako EVA, MVA alebo CFROI. 

Ukazovateľ EVA bude v ďalších podkapitolách lepšie špecifikovaný, pretože tvorí hlavnú časť 

diplomovej práce.  

2.5.1 Ekonomická pridaná hodnota EVA 

Ekonomická pridaná hodnota, Economic Value Added, EVA, je najlepšie  dostupný 

nástroj merania hodnoty a tiež slúži akcionárom k meraniu zisku po odčítaní alternatívnych 

nákladov na kapitál. Jedná sa o relatívne nový ukazovateľ, ktorý vznikol v 90. rokoch 20. 

storočia americkou spoločnosťou Stern Stewart & comp.   

Ukazovateľ vychádza z toho, že podnik musí vyprodukovať najmenej toľko koľko 

tvoria náklady z investovaného kapitálu. Týka sa to vlastného kapitálu ale taktiež dlhu, teda pri 

hodnotení výkonnosti sa berú do úvahy nie len náklady na vlastný kapitála ale aj náklady na 

cudzí kapitál. Rovnako ako veritelia požadujú výplatu úrokov, taktiež požadujú akcionári 

návratnosť vloženého kapitálu.  

Z výslednej hodnoty ukazovateľa EVA je možné konštatovať, či sa hodnota firmy 

zvyšuje alebo znižuje. Pokiaľ podnik dosahuje kladných hodnôt ukazovateľa EVA, výška 

bohatstva pre vlastníkov bude mať rastúcu tendenciu. Naopak v prípade zápornej hodnoty 

ukazovateľa sa bude bohatstvo vlastníkov spoločnosti znižovať. 

2.5.2 Výpočet EVA 

Výpočet ukazovateľa EVA sa dá rozdeliť do dvoch skupín: 
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• EVA – Entity -vychádza z prevádzkového zisku, 

• EVA – Equity - vychádza z bázy hodnotového rozpätia alebo na báze spread. 

EVA na bázy prevádzkového zisku je ukazovateľ chápaný ako čistý výnos 

z prevádzkovej činnosti, ktorý je znížený o náklady kapitálu. Výpočet je nasledovný 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∙ 𝐶,        (2.32) 

kde EVA je ekonomická pridaná hodnota, NOPAT je čistý operatívny zisk po zdanení, WACC 

sú náklady na celkový kapitál a C je celkový kapitál podniku. 

Problém môže vzniknúť pri premennej NOPAT, ktorú nemôžeme stotožniť 

s prevádzkovým výsledkom hospodárenia podľa českých štandardov. Podľa správnych 

postupov musí dôjsť k úprave hospodárskeho výsledku tak, aby boli eliminované vplyvy, ktoré 

neslúžia k základnému podnikateľskému účelu. Keďže nie sú dostupné všetky údaje 

z verejných zdrojov , dochádza k nahradeniu premennej NOPAT za EBIT. Teda výpočet po 

úprave bude možný vypočítať za pomoci vzorca 

𝐸𝑉𝐴 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 ∙ (1 − 𝑡) − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∙ 𝐶,       (2.33) 

kde t je sadzba dane z príjmu.  

Z vyššie uvedeného vzorca vyplýva, že v prípade kladnej hodnoty EVA je zisk 

z prevádzkovej činnosti po zdanení vyšší než požiadavky na kapitál.  

EVA na bázy hodnotového rozpätia sa vypočíta ako rozdiel rentability nákladov 

a váženého priemerného nákladu kapitálu, ktorý je ďalej vynásobený hodnotou kapitálu. 

Vzorec je nasledovný  

𝐸𝑉𝐴 =  (𝑅𝑂𝐶 − 𝑊𝐴𝐶𝐶) ∙ 𝐶,        (2.34) 

kde ROC je výnosnosť investovaného kapitálu.  

Daný vzorec 2.30 vyjadruje, že ukazovateľ ekonomickej pridanej hodnoty sa odvíja od 

rozdielu ROC-WACC, ktorý predstavuje reziduálny výnos kapitálu. 

Ďalším možným výpočtom ukazovateľa EVA je EVA na báze zúženého poňatia 

hodnotového rozpätia. Pri tomto ukazovateli sa vychádza z výnosu vlastného kapitálu a jeho 

vzťah je možné vyjadriť podľa vzorca 

𝐸𝑉𝐴 =  (𝑅𝑂𝐸 − 𝑅𝐸) ∙ 𝐸,         (2.35) 



21 

kde ROE predstavuje rentabilitu vlastného kapitálu, RE sú náklady na vlastný kapitál a E je 

vlastný kapitál.  

V tomto prípade je zo strany vlastníka kladený dôraz na rozdiel ROE-RE alebo 

SPREAD, tak aby bol čo najväčší. Len v tomto prípade plynie z investície do podniku väčší 

zisk, než v prípade aký by mal z alternatívnej investície.  

Ukazovateľ EVA na bázy relatívneho hodnotového rozpätia je možné vypočítať podľa 

vzorca 

𝐸𝑉𝐴/𝐸 = (𝑅𝑂𝐸 − 𝑅𝐸).         (2.36) 

 V rámci tohto ukazovateľa nedochádza k ovplyvňovaniu výslednej hodnoty zo strany 

vlastného kapitálu. EVA na bázy relatívneho hodnotového rozpätia sa najčastejšie využíva pri 

medzipodnikovom zrovnaní.  

2.6 Náklady kapitálu 

Náklady kapitálu  sú náklady, ktoré musí podnik vynaložiť na získanie jednotlivých 

zložiek kapitálu. Na náklady sa je možné pozrieť z dvoch strán. Z pohľadu podniku sú chápané 

ako cena za kapitál, ktorý podnik spotrebuje pri svojej činnosti, a zo strany investorov, ktorí 

očakávajú určitú výnosnosť podniku.  

Pri výpočte EVA je dôležitá sadzba nákladov kapitálu z dvoch dôvodov, a to, že sadzba 

určuje minimálnu rentabilitu kapitálu ako aj to, že je potrebná k diskontovaniu budúcich EVA 

pri oceňovaní touto metódou.  

2.6.1 Náklady na celkový kapitál 

Náklady na celkový kapitál, Weighted Average Cost of Capital, WACC, obsahujú dve 

formy kapitálu, medzi ktoré sa radia náklady na úročenie cudzieho kapitálu a náklady na vlastný 

kapitál. WACC je možné vyjadriť pomocou vzorca  

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  
𝑅𝐷∙(1−𝑡)∙𝐷+𝑅𝐸∙𝐸

𝐷+𝐸
,             (2.37) 

kde RD sú náklady na úročený cudzí kapitál, D je úročený cudzí kapitál, D+E je celkový 

investovaný kapitál spoločnosti.  

2.6.2 Náklady na cudzí kapitál  

Tieto náklady je možné si predstaviť ako platby veriteľov v podobe úrokov či 

kupónových platieb. Obecná výška úrokovej miery sa odvíja od danej situácie na finančnom 
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trhu, konkrétna výška je ovplyvnená rôznymi faktormi, napr. doba, na ktorú bol poskytnutý 

úver (dlhodobé úvery sú drahšie ako krátkodobé), očakávaná efektívnosť a bonita dlžníka.  

Úrokové náklady sú krátené o daňový štít, ktorý plynie z užitia cudzieho kapitálu. 

Vzťah výpočtu je nasledovný 

𝑅𝐷 = 𝑖 ∙ (1 − 𝑡),         (2.38) 

kde i je úroková miera.  

Pokiaľ má daný podnik odlišnú štruktúru úverov, je možné náklady na cudzí kapitál ako 

vážený aritmetický priemer z úrokových sadzieb viazaných k daným úverom. Výpočet je 

uvedený vo vzorci 

𝑖 =
𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝑝𝑟𝑖𝑒𝑚𝑒𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ ú𝑣𝑒𝑟𝑜𝑣
.          (2.39) 

V prípade, že podnik k financovaniu používa všetky prostriedky upisovaním obligácií, 

sa náklady dlhu určia pomocou vzorca 

𝑃 = ∑𝑖=1
𝑇 𝑐𝑡 ∙ (1 + 𝑅𝐷)−𝑡 + 𝑁𝑉 ∙ (1 + 𝐷)−𝑇 ,        (2.40) 

kde P je tržná cena obligácie, T je doba do splatnosti, c je kupónová platba, NV je nominálna 

hodnota obligácie. 

2.6.3 Náklady na vlastný kapitál  

Náklady na vlastný kapitál sú drahšou formou financovania činnosti podniku než 

náklady na cudzí kapitál. V prvom rade za to môže vyššie riziko vlastníka v porovnaní 

s rizikom veriteľov. Veriteľ má, na rozdiel od dlžníka zaručený pravidelný úrokový výnos, 

pretože vkladá do podniku prostriedky na určitú dobu a nenesie žiadne podnikateľské riziko. 

Okrem toho sú nákladové úroky daňovo uznateľným nákladom, ktorý znižuje zisk ako základ 

pre výpočet dane z príjmu.  

Stanovenie nákladov na vlastný kapitál je zložitejšia úloha. Existujú štyri základné 

metódy: 

• model oceňovania kapitálových aktív – CAPM, 

• arbitrážový model oceňovania – APM, 

• dividendový rastový model, 

• stavebnicový model. 
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Model oceňovania kapitálových aktív, CAPM, je založený na tržnom princípe. 

Rovnováha je daná rovnosťou medzného sklonu očakávaného výnosu a rizika pre všetkých 

investorov. Jedná sa o jednofaktorový model, ktorý je založený na lineárnom vzťahu výnosu 

daného aktíva a tržného portfólia. Odhad koeficientu β je možné previesť pomocou metód 

regresnej analýzy. Výpočet CAPM-SML je daný vzťahom  

𝐸(𝑅𝐸) = 𝑅𝐹 + 𝛽𝐸 ∙ [𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝐹],         (2.41) 

kde E(RE) je očakávaný výnos vlastného kapitálu, RF je bezriziková sadzba, βE je koeficient 

citlivosti dodatočného výnosu vlastného kapitálu na dodatočný výnos tržného portfólia, E(RM) 

je očakávaný výnos tržného portfólia a [𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝐹] predstavuje rizikovú prémiu 

kapitálového trhu.  

Aj cez skutočnosť, že bezrizikové aktíva neexistujú, sú hodnoty RF brané ako 

podkladové aktíva desaťročných štátnych dlhopisov. Riziková prémia je meraná ako rozdiel 

očakávanej výnosnosti trhu a bezrizikovej sadzby. Koeficient βE vyjadruje citlivosť investície 

voči trhu. S rastúcou hodnotou koeficientu rastie aj riziko investovania do určitej akcie. 

Koeficient je ovplyvňovaný zadlženosťou podniku a preto je potrebné previesť koeficient 

nezadlženej bety na zadlženú, prostredníctvom vzťahu 

𝛽𝐿 = 𝛽𝑈 ∙ [1 + (1 − 𝑡) ∙
𝐷

𝐸
],         (2.42) 

kde βL je koeficient beta zadlženého podniku,  βU je koeficient beta nezadlženého podniku a D/E 

je zadlženosť vlastného kapitálu.  

Arbitrážny model oceňovania, APM, je podobný ako model oceňovania kapitálových 

aktív, keďže kladie hlavný dôraz na systematické teda tržné riziko. Jedná sa o viacfaktorový 

model, ktorého rovnovážna podmienka je nemožnosť vzniku arbitráže. Model ma nasledujúci 

tvar  

𝐸(𝑅𝐸) = 𝑅𝐹 + 𝛽𝐸𝑗 ∙ [𝐸(𝑅𝑗) − 𝑅𝐹],        (2.43) 

kde βEj je koeficient citlivosti dodatočného výnosu vlastného kapitálu na dodatočný výnos j-

tého faktoru a E(Rj) je očakávaný výnos j-tého faktoru. 

Dividendový model má za hlavnú podstatu, hodnotu akcie, ktorá je určená ako súčasná 

hodnota príjmu z danej akcie najčastejšie v podobe dividendy. Tento model sa využíva hlavne 

pri spoločnostiach, kde vyplácajú pravidelne dividendy. V prípade, kedy je predpokladaná 
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nekonečná držba akcií a konštantná hodnota dividend je výpočet dividendového modelu 

nasledovný 

𝑅𝐸 =
𝐷𝐼𝑉

𝑡𝑟ž𝑛á 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑒
,         (2.44) 

kde DIV predstavuje hodnotu dividendy. 

Ak v nasledujúcich rokoch je predpokladaný rast hodnoty dividend tempom g, zmení sa 

výpočet takto 

𝑅𝐸 =
𝐷𝐼𝑉

𝑡𝑟ž𝑛á 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑒
+ 𝑔.        (2.45) 

Stavebnicové modely, ktoré využíva aj Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR, sú 

typické nenáročnosťou informácií z kapitálových trhov. Model sa využíva v krajinách s krátkou 

dobou využívania tržnej ekonomiky a s málo rozvinutým kapitálovým trhom. Alternatívny 

náklad vlastného kapitálu je možné pomocou tohto modelu určiť ako súčet výnosnosti 

bezrizikového aktíva a rizikových prémií. Výpočet celkového kapitálu nezadlženého podniku 

je daný vzorcom  

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑈 = 𝑅𝐹 + 𝑅𝑝𝑜𝑑𝑛𝑖𝑘𝑎𝑡𝑒ľ𝑠𝑘é + 𝑅𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏 + 𝑅𝐿𝐴,       (2.46) 

kde WACCU sú náklady na celkový kapitál nezadlženého podniku, Rpodnikateľské je riziková 

prirážka za obchodné podnikateľské riziko, Rfinstab je riziková prirážka za riziko vyplývajúce 

z finančnej stability a RLA je riziková prirážka za veľkosť podniku.  

Celkové náklady zadlženej firmy je možné stanoviť podľa MMII, a to podľa vzorca 

𝑊𝐴𝐴𝐶𝐿 = 𝑊𝐴𝐴𝐶𝑈 ∙ (1 −
𝐷𝑧

𝐴
∙ 𝑡),        (2.47) 

kde WACCL sú náklady na celkový kapitál zadlženého podniku, Dz je rozdiel úplatných zdrojov 

a vlastného kapitálu a A sú celkové aktíva. 

Nasledovne je možné stanoviť náklady vlastného kapitálu vzorcom 

𝑅𝐸 =
𝑊𝐴𝐶𝐶𝑈∙

𝑈𝑍

𝐴
−

𝐶𝑍

𝑍
∙𝑈𝑀∙(

𝑈𝑍

𝐴
−

𝐸

𝐴
)

𝐸

𝐴

,        (2.48) 

kde UZ sú úplatné zdroje a získajú sa ako súčet vlastného kapitálu, bankových úverov 

a emitovaných obligácií, CZ je čistý zisk, Z je hrubý zisk a UM je úroková miera. 

Náklady kapitálu nezadlženej firmy sú dané bezrizikovou sadzbou desaťročného 

štátneho dlhopisu a rizikovými prirážkami.  
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Riziková prirážka, ktorá sa vzťahuje k produkčnej sile Rpodnikateľské sa odvíja od 

ukazovateľa EBIT/A, ktorý sa pomeriava s ukazovateľom X1. Výpočet je daný vzorcom 

𝑋1 =
𝑈𝑍

𝐴
∙ 𝑈𝑀,         (2.49) 

ktorý predstavuje nahradenie úplatného cudzieho kapitála vlastným kapitálom. V prípade, kedy 

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
> 𝑋1, dochádza k stanoveniu ukazovateľa Rpodnikateľské na základe doporučenej minimálnej 

hodnoty typické pre dané odvetvie. Pokiaľ dôjde k situácií, kedy je 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
< 0, tak Rpodnikateľské 

=10%. Poslednou možnosťou je situácia 0 ≤
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
≤ 𝑋1, kedy Rpodnikateľské=(

𝑋1−𝐸𝐵𝐼𝑇/𝐴

𝑋1
)2 ∙ 0,1. 

Základom rizikovej prirážky finančnej stability na bázy likvidity Rfinstab je ukazovateľ 

celkovej likvidity, výpočet je nasledovný 

𝐿3 =
𝑜𝑏𝑒ž𝑛é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎

𝑘𝑎𝑟𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦+𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣é ú𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑎 𝑣ý𝑝𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖+𝑑𝑙ℎ.𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣é ú𝑣𝑒𝑟𝑦
.     (2.50) 

Dôležitou súčasťou výpočtu sú medzné hodnoty XL1 a XL2, z nich vyplýva , že pokiaľ 

je L3 ≤XL1, tak sa Rfinstab=10%. Ak L3≥XL2, potom  sa Rfinstab=0% a v prípade , kedy sa 

XL1<L3<XL2, potom sa Rfinstab=(
𝑋𝐿2−𝐿3

𝑋𝐿2−𝑋𝐿
)2 ∙ 0,1. 

Stanovenie rizikovej prirážky odrážajúcu veľkosť podniku RLA vychádza zo 

zmieňovaných premenných, úplatných zdrojov, kde pokiaľ UZ ≥ 3mld.Kč, tak RLA =0%. Ak 

hodnota UZ ≤ 0,1mld.Kč, potom sa RLA =5%. Nachádza sa hodnota UZ v intervale od 0,1mld.Kč 

do 3mld.Kč, tak sa  RLA =(3𝑚𝑙𝑑. 𝐾č − 𝑈𝑍)2/168,2. 

2.7 Pyramídový rozklad a analýza odchýlky 

Vývoj systematických ukazovateľov ovplyvňuje mnoho rôznych faktorov. Preto je 

nutný dôkladný rozbor vývoja a odchýlky systematických ukazovateľov aby bolo zistené, ktoré 

odchýlky najviac prospievajú týmto faktorom. Pomocou sústav ukazovateľov je možné analýzu 

previesť dvoma spôsobmi, a to paralelná sústava bez matematických presností alebo 

pyramídová sústava ukazovateľov.  

Pri pyramídovej sústave ukazovateľov dochádza k postupnému rozkladu vrcholového 

ukazovateľa na jednotlivé ukazovatele, kde vďaka tomuto postupu je možné analyzovať vzťahy 

medzi čiastočnými ukazovateľmi a vrcholovým ukazovateľom. Vybraný cieľový ukazovateľ je 

na vrchole pyramídy a na ďalších úrovniach sú dva alebo viac ukazovateľov. Vhodná 

konštrukcia sústavy môže pomôcť hodnotiť minulú, súčasnú ale aj budúcu výkonnosť podniku. 
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V tejto práci bude prevedený pyramídový rozklad ukazovateľa EVA, následný 

pyramídový rozklad sa nachádza na Obr.2.1. 

Obr.2.1 Pyramídový rozklad ukazovateľa EVA 

 

Zdroj: vlastné spracovanie, (Dluhošová a kolektív (2010), s.113) 

Uvedený rozklad EVA vychádza zo vzorca 2.35, ktorý je ďalej rozobratý 

prostredníctvom analýzy odchýlky. 

2.7.1 Analýzy odchýlky 

 Veľkosť odchýlky ukazovateľa sa dá určiť ako súčet odchýlky čiastočných 

ukazovateľov, podľa vzťahu 

𝛥𝑦𝑥 = ∑𝑖𝛥𝑦𝑎𝑖
,           (2.51) 

kde x predstavuje analyzovaný ukazovateľ, Δyx je prírastok vplyvu analyzovaného ukazovateľa 

ai je čiastočný vysvetľujúci ukazovateľ a 𝛥𝑦𝑎𝑖
 je vplyv čiastočného ukazovateľa ai na 

analyzovaný ukazovateľ x, pričom táto odchýlka môže byť analyzovaná ako absolútna 𝛥𝑥 =

𝑥1 − 𝑥0 alebo relatívna 𝛥𝑥 = (𝑥1 − 𝑥0 )/𝑥0. 

Rozklad je možné realizovať pomocou dvoch väzieb, a to adaptívna a multiplikatívna 

väzba.  

Adaptívna väzba predstavuje súčet alebo rozdiel medzi čiastočnými ukazovateľmi 

a platí vzťah 𝑥 = ∑𝑎𝑖 = 𝑎1 + 𝑎2+. . . +𝑎𝑛. Výpočet je daný nasledovne 
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𝛥𝑥𝑎𝑖
=

𝛥𝑎𝑖

∑𝑖𝛥𝑎𝑖
∙ 𝛥𝑦𝑥.        (2.52) 

Multiplikatívna väzba sa rozumie súčin alebo podiel medzi čiastočnými ukazovateľmi, 

ktoré sú viazané vzťahom 𝑥 = ∏𝑖𝑎𝑖 = 𝑎1 ∙ 𝑎2 ∙. . .∙ 𝑎𝑛. Riešenie multiplikatívnej väzby je možné 

pomocou štyroch základných metód: 

• metóda postupných zmien, 

• integrálna metóda, 

• logaritmická metóda rozkladu, 

• funkcionálna metóda rozkladu.  

Metóda postupných zmien má pôvod v separácií celkovej odchýlky medzi čiastočnými 

vplyvmi. Výhodou tejto metódy je jednoduchosť a rozklad bez zvyšku. Nevýhodou je závislosť 

na poradí jednotlivých ukazovateľov, ktorá môže podstatne ovplyvniť výpočet. V rámci troch 

čiastočných ukazovateľov 𝑥 = 𝑎1 ∙ 𝑎2 ∙ 𝑎3, je analýza odchýlky daná v nasledujúcom vzorci 

Δxa1
= Δa1 ∙ a2,0 ∙ a3,0 ∙

Δyx

Δx
, 

Δxa2
= Δa1,1 ∙ a2 ∙ a3,0 ∙

Δyx

Δx
,         (2.53) 

     Δxa3
= Δa1,1 ∙ a2,1 ∙ a3 ∙

Δyx

Δx
.  

Obecné poňatie uvedených vzorcov 2.49 je možné pre ľubovoľný počet jednotlivých 

ukazovateľov vyčísliť vplyvmi podľa vzorca  

𝛥𝑥𝑎𝑖
= ∏ 𝑎𝑗,0𝑗<1 ∙ 𝛥𝑎𝑖 ∙ ∏ 𝑎𝑗,1𝑗>1 ∙

𝛥𝑦𝑥

𝛥𝑥
,       (2.54) 

Integrálna metóda je odvodená od ukazovateľa ROE, ktorý sa skladá z 3 faktorov, ktoré 

pôsobia na vrcholový ukazovateľ, potom každý z týchto faktorov, čiže čiastkových 

ukazovateľov, je možné zapísať pomocou vzorca nasledovne: 

 (2.55) 

 

pričom 
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 (2.57) 

 

potom 

 (2.58) 

 

Výhodou tejto metódy je, že zároveň sú použité všetky súčasné zmeny čiastkových 

ukazovateľov, nemusíme ukazovatele zoradiť podľa poradia, taktiež pri výsledku nevzniká 

problém so zbytkom a nie je tu problém záporných indexov čiastkových ukazovateľov. 

V neposlednom rade, dôležitou výhodou je jednoduchší výklad tejto integrálnej metódy.  

Logaritmická metóda rozkladu sa zaoberá spojitými výnosmi. Táto metóda  zohľadňuje 

pri vysvetlení jednotlivých vplyvov súčasnú zmenu všetkých ukazovateľov. Výhody metódy 

sú, že nevzniká zvyšok ani nezáleží na poradí ukazovateľov. Nevýhodou je, že sa metóda 

nemôže použiť, keď firma dosahuje straty, keďže sa vyčísľuje logaritmus indexu. Vplyv 

jednotlivých ukazovateľov pomocou tejto metódy je možné stanoviť vzorcom 

𝛥𝑥𝑎𝑖
=

𝑙𝑛 𝐼𝑎𝑖

𝑙𝑛 𝐼𝑥
∙ 𝛥𝑦𝑥,         (2.59) 

kde 𝐼𝑎𝑖
 znamená spojitý výnos ukazovateľa, 𝐼𝑥 =

𝑥1

𝑥0
 je index analyzovaného ukazovateľa a 

𝐼𝑎𝑖
=

𝑎𝑖,1

𝑎𝑖,0
 sú indexy čiastočných ukazovateľov. 

Funkcionálna metóda rozkladu sa zaoberá diskrétnymi výnosmi. Pri metóde je 

zohľadnený súčasný vplyv všetkých ukazovateľov pri súčasnom vysvetlení jednotlivých 

vplyvov. Výhody má rovnaké ako predchádzajúca logaritmická metóda rozkladu, avšak táto 

metóda odstraňuje aj problém záporných indexov ukazovateľa. Nevýhoda metódy je správne 

určenie veľkosti váh, ktoré sú nutné priradiť pri rozdeľovaní spoločných faktorov. V prípade 

súčinu troch čiastočných ukazovateľov a rovnomernom rozdelení zvyšku sú vplyvy vyjadrené 

nasledovne prostredníctvom vzorca  

𝛥𝑥𝑎1
=

1

𝑅𝑥
∙ 𝑅𝑎1

∙ (1 +
1

2
∙ 𝑅𝑎2

+
1

2
∙ 𝑅𝑎3

+
1

3
∙ 𝑅𝑎2

∙ 𝑅𝑎3
) ∙ 𝛥𝑦𝑥, 

𝛥𝑥𝑎2
=

1

𝑅𝑥
∙ 𝑅𝑎2

∙ (1 +
1

2
∙ 𝑅𝑎1

+
1

2
∙ 𝑅𝑎3

+
1

3
∙ 𝑅𝑎1

∙ 𝑅𝑎3
) ∙ 𝛥𝑦𝑥,      (2.60) 

𝛥𝑥𝑎3
=

1

𝑅𝑥
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1

2
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+
1

2
∙ 𝑅𝑎2

+
1

3
∙ 𝑅𝑎1

∙ 𝑅𝑎2
) ∙ 𝛥𝑦𝑥, 

,
1

´ =
=

N

j
x RaR

j

( ) .
1

´
321

y
R

RaRaRay
x

x

x
++=



29 

kde 𝑅𝑎𝑖
 a Rx znamenajú diskrétny výnos ukazovateľov ai a x, pritom 𝑅𝑎𝑖

=
𝛥𝑎𝑗

𝑎𝑗,0
, 𝑅𝑥 =

𝛥𝑥

𝑥0
 a 

𝛥𝑎𝑖 = 𝑎𝑖,1 − 𝑎𝑖,0. 

V rámci obecného výpočtu analýzy odchýlky prostredníctvom funkcionálnej metódy 

rozkladu je možné vychádzať zo vzorca  

𝛥𝑥𝑎𝑖
=

1

𝑅𝑥
∙ 𝑅𝑎𝑖

∙ (1 + ∑
1

2𝑗≠𝑖 ∙ 𝑅𝑎𝑗
+ ∑ ∑

1

3𝑘≠𝑖,𝑘>𝑗 ∙𝑗≠𝑖 𝑅𝑎𝑗
∙ 𝑅𝑎𝑘

+ ∑ ∑ ∑
1

4𝑚≠𝑖,𝑚>𝑘 ∙𝑘≠𝑗,𝑘>𝑗𝑗≠𝑖 𝑅𝑎𝑗
∙

𝑅𝑎𝑘
∙ 𝑅𝑎𝑚

+. . . ) ∙ 𝛥𝑦𝑥 .              (2.61) 

2.7.2 Analýza citlivosti 

Pomocou tejto analýzy sa skúma , aký dopad bude mať zmena zvoleného čiastočného 

parametra na vrcholový ukazovateľ. V odbornej literatúre sa môžeme stretnúť s pojmom „What 

If ...“ alebo „Čo keby ...“. Obecný vzorec pre výpočet uvedený vo vzorci 2.58, kde je syntetický 

finančný ukazovateľ formulovaný ako funkcia čiastočných ukazovateľov. 

𝑈 = 𝑓(𝐹1, 𝐹2, . . . , 𝐹𝑛),         (2.62) 

potom je možné citlivosť súhrnného ukazovateľa na prvý faktor určiť buď ako hodnotu zmeny 

faktora prostredníctvom nasledujúceho vzorca 

𝑈1+𝛼
𝐹1 = 𝑓[(1 + 𝛼) ∙ 𝐹1, 𝐹2, . . . , 𝐹𝑛],         (2.63) 

alebo ako prírastok hodnoty v dôsledku zmeny faktora podľa vzorca 

𝛥𝑈𝛼
𝐹1 = 𝑈1+𝛼

𝐹1 − 𝑈 = 𝑓[(1 + 𝛼) ∙ 𝐹1, 𝐹2, . . . , 𝐹𝑛] − 𝑈.       (2.64) 

Podmienkou citlivostnej analýzy je taká, že hodnota parametru 𝛼 sa musí nachádzať 

v intervale <-1;1>. 

 

 

   

 

 

 

 

 



30 

3 Charakteristika a analýza finančnej výkonnosti vybraného 

podniku 

Kapitola je zameraná na predstavenie vybranej spoločnosti, ktorý je v nasledujúcich 

častiach podrobený analýze finančnej výkonnosti v časovom horizonte 2014 až 2018. Analýza 

je prevedená pomocou tradičných metód merania výkonnosti v podobe vertikálnej, 

horizontálnej, vertikálno-horizontálnej analýzy a analýzy pomerových ukazovateľov. Okrem 

toho je spoločnosť hodnotená pomocou bankrotnych a bonitných modelov. 

Dôležitou časťou tejto kapitoly je hodnotenie finančnej výkonnosti pomocou modernej 

metodiky, ktorá je v práci zastúpená ukazovateľom EVA. V prvom kroku sú stanovené náklady 

kapitálu a následne je vyčíslená hodnota EVA. Ďalej je prevedený pyramídový rozklad EVA 

pomocou funkcionálnej a integrálnej metódy vrátane analýzy citlivosti. Finančné výkazy 

potrebné k spracovaniu finančnej analýzy sú  uvedené v Prílohách  č. 1 a č. 2. 

3.1 Základné informácie vybranej spoločnosti 

Mliekareň v Kuníne vznikla koncom 19.storočia. Vyrábala syr ementál s dennou 

spotrebou mlieka asi 1000 litrov. Od roku 1940 ju vlastnil švajčiarsky výrobca Zürcher. Po 

skončení vojny sa v Novojičínskom okrese začali združovať drobný poľnohospodári aby 

obnovili prevádzku mliekarne. V roku 1992 je založená Mlékárna Kunín a.s. 

Tab.3.1 Základné údaje k 31.12.2018 

Názov Mlékárna Kunín a.s.

Sídlo Kunín 291, 742 53, Česká republika

IČ 45192294

Právna forma akciová spoločnosť

Akcionári jediný akcionár - Lactalis CZ, s.r.o

Základný kapitál 282,2 miliónov Kč

Orgány spoločnosti predstavenstvo, dozorčia rada  

Zdroj. Výročná správa spoločnosti Mlékárna Kunín a.s. za rok 2018 

Materskou spoločnosťou spoločnosti je spoločnosť Lactalis CZ, s.r.o so sídlom Praha – 

Chodov. Materskou spoločnosťou celej skupiny je spoločnosť B.S.A, ktorá sídli vo Francúzku. 

Spoločnosť je súčasťou konsolidačného celku skupiny Lactalis od roku 2007. 

Spoločnosť nemá uzavretú ovládaciu zmluvu ani zmluvu o rozdelení zisku s materskou 

spoločnosťou.  

Hlavnou činnosťou je mliekarenstvo, teda spracovanie mlieka a výroba mliečnych 

výrobkov.  
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3.2 Vertikálna a horizontálna analýza vybraných položiek z finančných výkazov 

Kapitola sa zaoberá vertikálnou, horizontálnou, vertikálno-horizontálnej aktív, pasív 

a výkazu zisku a straty v časovom horizonte 2014 až 2018. Vertikálna analýza hodnotí 

štruktúru majetku spoločnosti vo vzťahu k nejakej súhrnnej základni. Horizontálna analýza je 

zameraná na zmenu položiek v priebehu sledovaného obdobia. Zmeny sú vyčíslené 

v absolútnom a relatívnom vyjadrení. Pre lepšie chápanie je vývoj položiek finančných 

položiek vyjadrený v grafoch.  

3.2.1 Vertikálna analýza  

Podkapitola je venovaná vertikálnej analýze, ktorá je aplikovaná na vybrané výkazy, 

konkrétne skúma štruktúru jednotlivých aktív a pasív v súvahe a štruktúru výkazu zisku a straty 

za obdobie 2014 až 2018. Výpočet je prevedený pomocou vzorca 2.1 a výsledné hodnoty sú 

v Prílohe č.3, č.4 a č.5. 

Vertikálna analýza aktív skúma štruktúru majetku spoločnosti. Základnou hodnotou, 

ku ktorej boli jednotlivé položky v pomere, sú aktíva celkom. V grafe 3.1 je daná vertikálna 

analýza aktív v časovom horizonte 2014 až 2018. 

Graf 3.1 Vertikálna analýza aktív (v %) 

  

Zdroj: vlastné spracovanie 

V roku 2014 sú celkové aktíva spoločnosti tvorené zo 43,99 % dlhodobým hmotným 

majetkom. Podiel DHM sa v ďalších rokoch mierne zvyšuje , výnimkou je však rok 2016, kedy 

podiel majetku poklesol. Priemerný podiel DHM sa pohybuje vo výške 45 %. Najväčšiu časť 

tvoria hmotné hnuteľné veci a súbory a následne pozemky a stavby.  
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Pohľadávky, ktoré sú tvorené len krátkodobými pohľadávkami, sú za sledované obdobie 

tvorené v priemere 38 %. Od roku 2014 až 2016 sa pohľadávky zvyšujú a dosahujú  výšku 

44,25 % ďalej nasledoval pokles a v roku 2018 sa dostali na hodnotu 30,27 %; čo je najnižší 

podiel za sledované obdobie. Hlavnú a najväčšiu časť krátkodobých pohľadávok tvoria 

pohľadávky z obchodných vzťahov a ďaleko menšie časti tvoria daňové pohľadávky, ostatné 

pohľadávky a krátkodobé poskytnuté zálohy.  

V časovom horizonte 2014 až 2018 zásoby zastávajú približne 16 % celkových aktív. 

Najnižší podiel je v roku 2015, a to 13,71 %; a najvyšší o dva roky neskôr v roku 2017, 

s hodnotou 17,87 %. Na zásobách sa prevažne podieľajú výrobky, materiál a nakoniec 

nedokončená výroba a polotovary.  

Vertikálnou analýzou pasív sa pomeriava zastúpenie jednotlivých položiek pasív 

k celkovým pasívam. Vertikálnu analýzu pasív je možné vidieť v grafe 3.2. 

Graf 3.2 Vertikálna analýza pasív (v %) 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Pasíva sú z väčšej časti tvorené krátkodobými záväzkami, v priemere až 63 %. Najväčší 

podiel v časovom horizonte bol v roku 2016, a to 68,91 %. Ďalej sa však každým rokom 

znižovali až v roku 2018 mali najnižší podiel, 56,52 %. Pomernú časť krátkodobých záväzkov 

tvoria záväzky z obchodných vzťahov, záväzky voči úverovým inštitúciám a ostatné záväzky.  

Vlastný kapitál za sledované obdobie je v priemere 35 % a pomerne rastie, až na rok 

2016, kedy bol najnižší podiel vlastného kapitálu na pasívach, 28,74 %. Podstatnú časť tvorí 

základný kapitál, ktorý sa významne nenavýšil a skoro kopíruje hodnoty vlastného kapitálu. 
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Ďalej vlastný kapitál tvoria výsledky hospodárenia minulých rokov a bežného účtového 

obdobia. Oba výsledky hospodárenia sa v prvých rokoch sledovaného obdobia dostali do 

záporných hodnôt. VH minulých rokov sa po pohyboval v intervale od -4,19 % až do 4,48 %. 

Najnižšia hodnota podielu bola v roku 2015 a najvyššia v roku 2018. VH bežného účtového 

obdobia bol najnižší ihneď v roku 2014, -2,62 % a najvyšší podiel bol v roku 2017, 3,97 %. 

Účelom vertikálnej analýzy výkazu zisku a straty je zhodnotiť percentuálne zastúpenie 

vybraných položiek k základni, v našom prípade ide o súčet tržieb z predaja výrobkov a služieb 

a tržieb z predaja tovaru. 

Graf 3.3 Vertikálna analýza prevádzkových výnosov ( v %) 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Z grafu 3.3 je zrejmé, že najväčší podiel na celkových tržbách tvoria tržby z predaja 

výrobkov a služieb. Tržby z predaja tovaru s podieľajú  na celkových tržbách  približne 0,1 %. 

Významnou položkou vo vzťahu k celkovým tržbám z grafu 3.4 je výkonová spotreba 

z oblasti prevádzkových nákladov, ktorej hodnota za celý časový horizont 2014 až 2018 je 

priemerne 89 %. Výkonová spotreba je tvorená nákladmi na predaný tovar, službami 

a spotrebou materiálu a energie. Ďalšou, už menej významnou položkou sú osobné náklady, 

ktoré svojím podielom tvoria priemerne 8 %. Do osobných nákladov sú zaradené mzdové 

náklady, náklady na sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie a ostatné náklady, náklady na 

sociálne zabezpečenie a ostatné náklady.  
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Graf 3.4 Vertikálna analýza prevádzkových nákladov ( v %) 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

3.2.2 Horizontálna analýza 

Podkapitola je zameraná na horizontálnu analýzu, prostredníctvom ktorej sa skúma 

vývoj položiek aktív a pasív, a položky z výkazu zisku a straty v rámci časového horizontu 

2014 až 2018. Vzorec 2.2 bol využitý na absolútnu zmenu a vzorec 2.3 na relatívnu zmenu. 

V Prílohe č.6. č.7 a č.8 sa nachádzajú výpočty horizontálnej analýzy.  

Horizontálna analýza aktív sa zaberá vývojom konkrétnych položiek, DHM, DNM, 

zásobami, pohľadávkami a peňažnými prostriedkami, ktoré tvoria celkovú hodnotu aktív. Táto 

analýza je znázornená v grafe 3.5. 

Graf 3.5 Horizontálna analýza aktív (v tis.Kč) 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Celkové aktíva sa z roku 2014 na rok 2015 znížili o 5,96 %, čo v absolútnom vyjadrení 

je zníženie o 49 009 tis. Kč. Tento zmena bola zapríčinená hlavne poklesom pri obežných 

aktívach, ktoré majú významný podiel na celkových aktívach. Pokles zásob o 16,25 %, 

konkrétne sa znížila hodnota výrobkov a pokles pohľadávok o 4,61 %, kde sa znížili daňové 

pohľadávky. V prípade peňažných prostriedkov nastalo zvýšenie o 78,62 %. Pokles nastal aj 

pri stálych aktívach, konkrétne pri DHM, kde sa hodnota hmotných hnuteľných vecí a súborov 

znížila o 11 858 tis. Kč a hodnota stavieb sa znížila o 8 450 tis. Kč. Naopak pri  DNM nastalo 

zvýšenie o 253 % a to z navýšenia softwaru a pridaním novej položky ostatný DNM.  

Z roku 2015 na rok 2016 sa hodnota celkových aktív rapídne zvýšila o 30,15 %, 

v absolútnom vyjadrení o 233 180 tis. Kč. Stále aktíva vzrástli len o 15,42 % a obežné aktíva 

o 41,89 %. Najväčší podiel na tomto vzraste majú pohľadávky, ktoré sa zvýšili o 43,59 %, ďalej 

sa zvýšili zásoby o 36,59 % a peňažné prostriedky o 56,44 %. Dlhodobý hmotný majetok 

navýšil svoju hodnotu o 53 187 tis. Kč, na rozdiel od dlhodobého nehmotného, ktorý svoju 

hodnotu znížil o 203 tis. Kč.  

V rokoch 2016 až 2017 je možné vidieť v grafe 3.4 pokles celkových aktív. Ten je 

spôsobený hlavne poklesom obežných aktív o 28,05 %, kde sa znížila hodnota pohľadávok 

o 168 863 tis. Kč a hodnota peňažných prostriedkov o 6 379 tis. Kč. Zásoby sa naopak zvýšili 

o 2,99 %. Pri stálych aktívach sa hodnota znížila o 17,05%. Hodnota dlhodobého hmotného 

majetku klesla o 0,19 % a hodnota dlhodobého nehmotného majetku vzrástla o 35,88 %.  

V poslednom sledovanom období 2017 až 2018 celkové aktíva vzrástli o 5,16 %. 

Dlhodobý hmotný majetok sa zvýšil o 59 887 tis. Kč a taktiež sa zvýšil  nehmotný majetok o  

102 tis. Kč. Naopak celková hodnota obežných aktív klesla o 3,85 %, čo v absolútnom 

vyjadrení je 16 861 tis. Kč. Poklesli zásoby o 1,87 %, pohľadávky o 3,87 % a peňažné 

prostriedky o 26,46 %. 

Horizontálnu analýzu pasív je možné vidieť v grafe 3.6, ktorá skúma hlavné položky 

celkových pasív a to výsledok hospodárenia minulých rokov, výsledok hospodárenia bežného 

účtového obdobia, rezervy a záväzky. Ostatné položky ako základný kapitál a ážio a kapitálové 

fondy sú v sledovanom období stále, teda nedošlo ani k zvýšeniu alebo poklesu. 

Celkové pasíva v období od roku 2014 až 2018 vyvíjali rovnako ako celkové aktíva 

danej spoločnosti, teda bolo dodržané bilančné pravidlo, aktíva sa rovnajú pasívam. 
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Graf 3.6 Horizontálna analýza pasív (v tis.Kč) 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

V období od roku 2014 až 2015 sa celkové pasíva znížili o 5,96 %. Výsledok 
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sa znížil o 188,92 %. Cudzie zdroje poklesli o 11,91 %, a to hlavne kvôli záväzkom, ktoré sa 

znížili o hodnotu 68 643 tis. Kč. Rezervy sa v danom období zvýšili o 17,40 %. 

Z roku 2015 na rok 2016 sa celkové pasíva zvýšili o hodnotu 233 180 tis. Kč. VH 

minulých rokov sa znížil o 59,17 %, čo v absolútnom vyjadrení znamená o 19 153 tis. Kč a VH 

bežného obdobia sa zvýšil o 5,56 % čo znamená 1 065 tis. Kč. Rezervy sa zvýšili o 202,96 % 

a taktiež vzrástli aj záväzky o 41,19 %. 

Celkové pasíva sa v rokoch 2016 a 2017 znížili o hodnotu 171 490 tis. Kč. Poklesli 

hlavne cudzie zdroje a to záväzky o 29,08 % v hodnote 205 742 tis. Kč. Rezervy vzrástli 
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Horizontálna analýza výkazu zisku a straty sa zaoberá výsledkami hospodárenia, a to 

finančný výsledok hospodárenia, prevádzkový výsledok hospodárenia a výsledkom 

hospodárenia po zdanení. Analýza je znázornená v grafe 3.7. 

Graf 3.7 Horizontálna analýza výkazu zisku a strát (v tis. Kč) 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

V sledovanom období 2014 až 2018 je možné vidieť rastúci trend sledovaných 

výsledkov hospodárenia.  

V období 2014 až 2015 sa prevádzkový výsledok hospodárenia zvýšil o 18 224 tis. Kč, 

finančný výsledok hospodárenia o 5 761 tis. Kč a končený výsledok hospodárenia po zdanení 

o 40 693 tis. Kč.  

Medzi rokmi 2015 až 2016 sa prevádzkový výsledok hospodárenia zvýšil o 643,04 %, 

čo v absolútnom vyjadrení znamená 37 785 tis. Kč. Finančný výsledok hospodárenia klesol 

o hodnotu 2 287 tis. Kč. Výsledok hospodárenia po zdanení vzrástol o 5,56 %.  

Výsledok hospodárenia za finančnú činnosť v rokoch 2016 až 2017 vzrástol o 124,09 

% a prevádzkový VH klesol o 9,79 %  o hodnotu 4 275 tis. Kč. VH po zdanení sa zvýšilo za 

toto obdobie o 12 097 tis. Kč.  

3.2.3 Vertikálne-horizontálna analýza 

 V tejto podkapitole dochádza k aplikácii vertikálne-horizontálnej analýze aktív, pasív, 

prevádzkových výnosov a nákladov spoločnosti v období 2014 až 2018.  Táto analýza vytvára 

komplexný pohľad na vývoj finančných ukazovateľov a zároveň aj ich štruktúru v čase.  
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Graf 3.8 znázorňuje vertikálne-horizontálnu analýzu aktív. V sledovanom období 

zmena celkových aktív nemala takmer žiaden vplyv na štruktúru aktív. Konkrétne v rokoch 

2015 a 2016, kedy sa hodnota celkových aktív zvýšila a tým sa zvýšila hodnota pohľadávok. 

V nasledujúcom roku hodnota aktív klesla a klesla hodnota pohľadávok. V ďalších rokoch sa 

hodnota aktív mierne zvyšovala.  

Graf 3.8 Vertikálne-horizontálna analýza aktív (v % a v tis. Kč) 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Podobne je to aj pri vertikálno-horizontálnej analýze pasív. Z grafu 3.9 je možné vidieť 

pomerne stabilnú štruktúru pasív. Až na roky 2015 a 2016, kedy sa hodnota krátkodobých 

záväzkov zvýšila a tým pádom sa zvýšila hodnota pasív.  

Graf 3.9 Vertikálne-horizontálna analýza pasív (v % a v tis. Kč) 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Vertikálne-horizontálnu analýzu výkazu zisku a straty je možne pozorovať v grafe 3.10 

a 3.11 . 

Graf 3.10 Vertikálne-horizontálna analýza prevádzkových nákladov (v % a v tis. Kč) 

 

Zdroj: vlastne spracovanie 

Vertikálne-horizontálna analýza prevádzkových nákladov za roky 2014 až 2018 je 

zobrazená v grafe 3.10. Je možné vidieť, že zmeny prevádzkového výsledku hospodárenia nijak 

neovplyvnili štruktúru prevádzkových nákladov. Najväčšou nákladovou položkou 

v sledovanom období je výkonová spotreba.  V rokoch 2014 a 2015 bol výrazný nárast 

prevádzkového výsledku hospodárenia, keďže rástol zo záporných čísel. V roku 2016 nastal 

mierny pokles ale nasledovne pokračoval rastom.  

Graf 3.11 Vertikálne-horizontálna analýza prevádzkových výnosov (v % a v tis. Kč) 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Vertikálne-horizontálna analýza prevádzkových výnosov sa nachádza v grafe 3.11. Je 

možné povedať, že zmeny prevádzkového výsledku hospodárenia podstatne neovplyvnili ich 

štruktúru, keďže sa jedná prevažne o výnosy z tržieb predaja výrobkov a služieb. Prevádzkový 

výsledok hospodárenia na prevažne rastúci trend až na malý pokles medzi rokmi 2016 a 2017. 

3.3 Analýza pomerových ukazovateľov 

V tejto podkapitole sú podrobne popísané ukazovatele rentability, aktivity, likvidity 

a finančnej stability a zadlženosti spoločnosti Mlékárna Kunín  a.s. za obdobie 2014 až 2018. 

Pri výpočtoch boli použité výkazy, súvaha a VZZ, z Prílohy č.1 a č.2. 

Ukazovatele rentability vypovedajú o efekte dosiahnutého vloženého kapitálu. Tento 

efekt by sa mal časom zvyšovať.  V tab. 3.2 je možné vidieť výsledky jednotlivých rentabilít.  

Tab. 3.2 Ukazovatele rentability 

Vzorec 2014 2015 2016 2017 2018

ROA (2.10) -2,62% 2,48% 3,92% 4,84% 4,53%

ROCE (2.11) -8,13% 7,10% 13,02% 11,96% 10,65%

ROE (2.12) -8,62% 7,12% 6,99% 10,05% 9,26%  

Zdroj: vlastné spracovanie 

Z tab. 3.2 je možné povedať, že všetky rentability spoločnosti za sledované obdobie 

vykazovali rastúci trend. 

Rentabilita aktív, ktorá pomeriava EBIT s celkovými aktívami má pomerne rastúci 

trend. Od začiatku sledovaného obdobia bola rentabilita v záporných číslach, čo sa v priebehu 

nasledujúceho roku zmenilo. Priemerné zvýšenie z roka na rok o 2,6 %, čo znamená, že každá 

koruna vloženého majetku v týchto rokoch bola zhodnotená o 0,026 Kč.  

Ukazovateľ rentability dlhodobých zdrojov je podielom EBIT a súčtu vlastného kapitálu 

s dlhodobými dlžobami. Tento ukazovateľ má v rokoch 2014 až 2016 rastúcu tendenciu. V roku 

2016 bolo najvyššie zhodnotenie dlhodobých zdrojov, kedy 1 Kč týchto zdrojov priniesla 

spoločnosti 0,1302 Kč. Pokles nastáva od roku 2017, kedy sa zvýšila hodnota vlastného 

kapitálu  a následný poklesu výsledku hospodárenia pred zdanením.  

Rentabilita vlastného kapitálu je najdôležitejším ukazovateľom v oblasti výkonnosti 

spoločnosti. Výpočet je založený na pomere čistého zisku a vlastného kapitálu. Výsledné 

hodnoty vykazovali rastúci trend. Obecne v stabilných spoločnostiach platí, že ROE by malo 

prevyšovať ROA, teda čo bolo v každom roku danej spoločnosti splnené. Najvyššia hodnota 
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tohto ukazovateľa je v roku 2017 vo výške 10,05 %. Touto hodnotou je vyjadrené zhodnotenie 

1 Kč vlastného kapitálu o 0,1005 Kč. 

Výsledné hodnoty sú znázornené v grafe 3.12. 

Graf 3.12 Ukazovatele rentability 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Ukazovatele aktivity sa zaoberá efektívnym využitým podnikového majetku v časovom 

horizonte 2014 až 2018. Výsledky čiastočných ukazovateľov aktivity sú v tab. 3.3. 

Tab. 3.3 Ukazovatele aktivity  

Vzorec 2014 2015 2016 2017 2018

Obrátka celkových aktív ( 2.19) 2,38 2,40 1,83 2,52 2,37

Doba obratu aktív (v dňoch) (2.20) 151 150 196 143 152

Doba obratu zásob(v dňoch) (2.21) 23 21 28 25 25

Doba obratu pohľadávok    (v 

dňoch)
(2.22) 60 60 87 47 46

Doba obratu zaväzkov         (v 

dňoch)
(2.23) 105 97 138 86 89

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Hodnoty obrátky celkových aktív, ktoré sú uvedené v tabuľke 3.3 vykazovali variabilný 

vývoj v sledovanom období. Tento vývoj bol zapríčinený nestálym charakterom celkových 

aktív, zmeny v štruktúre majetku nastali v roku 2016. Aj cez premenlivý vývoj obrátky 

celkových aktív, splnila spoločnosť obecnú požiadavku, a to aby z každej jednej koruny aktív 

bola dosiahnutá jedna koruna tržieb. 

Ďalšie ukazovatele v tab. 3.3 sa zaoberajú dobou obratu. Doba obratu aktív je 

vypočítaná ako podiel aktív celkom a tržieb. Podiel je vynásobení 360, aby nám daný výsledok 
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vyšiel v dňoch. Najkratšia doba obratu aktív je v roku 2017, 143 dní a najdlhšia v roku 2016, 

a to 196 dní.  

Doba obratu zásob sa v súvislosti s výškou tržieb pohybovala medzi 21. až 28. dňom, 

čo znamená, že doba držania a spotrebovania zásob, je pomerne nízka. 

Doba obratu pohľadávok a doba obratu zásob by mala byť v záujme každej spoločnosti. 

Obecne by malo platiť pravidlo solventnosti, teda doba obratu záväzkov by mala prevyšovať 

dobu obratu pohľadávok, čo daná spoločnosť splňuje počas sledovaného obdobia. 

Hodnoty daných ukazovateľov sú lepšie ukázané v grafe 3.13.  

Graf 3.13 Ukazovatele aktivity 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Ukazovatele likvidity sú zamerané na schopnosť podniku dosiahnuť svoje záväzky. 

Výsledky daných ukazovateľov sa nachádzajú v tab. 3.4. 

Tab.3.4 Ukazovatele likvidity 

Vzorec 2014 2015 2016 2017 2018

Ukazovateľ 

celkovej likvidity
(2.15) 0,8287 0,8581 0,8785 0,9031 0,8495

Pohotová likvidita (2.16) 0,6004 0,6461 0,6696 0,5957 0,5545

Okamžitá likvidita (2.17) 0,0123 0,0244 0,0275 0,0262 0,0189  

Zdroj: vlastné spracovanie  

Ukazovateľ celkovej likvidity sa v sledovanom období drží pod doporučeným 

intervalom od 1,5 do 2,5 a to približne v hodnote 0,86. Znamená to, že sa spoločnosti nedarilo 

využívať svoj majetok efektívne. Mohlo to byť spôsobené zmenou v štruktúre obežného 

majetku.  
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Pohotová likvidita by sa mala nachádzať v intervale 1,0 až 1,5, čo v prípade vybratej 

spoločnosti neplatí a zase sa ukazovateľ vyskytuje pod doporučeným intervalom a od od 0,5545 

až 0,6696.  

Okamžitá likvidita je chápaná ako orientačný ukazovateľ z toho dôvodu, že sa 

v menovateli nachádzajú už iba pohotovostné platobné prostriedky, ktoré sú v neustálom 

pohybe. Výsledná hodnota by sa mala pohybovať v okolí hodnoty 0,2. Z tabuľky 3.4 je vidieť, 

že v sledovanom období sa výsledné hodnoty pohybujú prevažne mierne nad touto hodnotou.  

Ukazovatele likvidity sú znázornené v grafe 3.14. 

Graf 3.14 Ukazovatele likvidity 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Ukazovatele finančnej stability a zadlženosti vychádzajú zo zdrojov financovania 

a z ich pomeru k celkovým aktívam. Vybrané ukazovatele, vrátane ich výsledných hodnôt sa 

nachádzajú v tab. 3.5. 

Tab. 3.5 Ukazovatele finančnej stability a zadlženosti 

Vzorec 2014 2015 2016 2017 2018

Podiel VK na A (2.4) 30,39% 34,80% 28,74% 38,52% 40,37%

Majetkový koefiecient (2.7) 3,2901 2,8738 3,4789 2,5960 2,4772

Ukazovateľ celkovej 

zadĺženosti
(2.5) 69,61% 65,20% 71,26% 61,49% 59,63%

Úrokové krytie (2.8) -4,2277 4,7024 13,0905 14,3452 8,4853

Úroková záťaž (2.9) -23,65% 21,27% 7,64% 6,97% 11,79%

Ukazovateľ zadĺženosti VK (2.6) 229,01% 187,38% 247,89% 159,62% 147,72%  

Zdroj: vlastne spracovanie 

Podiel VK na celkových A vyjadruje dlhodobú finančnú stabilitu spoločnosti, teda či je 

spoločnosť schopná kryť svoj majetok vlastnými zdrojmi. Ukazovateľ má rastúci trend, 

v prvých dvoch rokoch je rast ukazovateľa, avšak v roku 2016 mierne klesá z dôvodu  prudkého 
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zvýšenia obežných aktív, konkrétne sa zvýšili pohľadávky z obchodných vzťahov. V ďalších 

rokoch nastal rast, čo znamená, že spoločnosť má dobré upevnenie finančnej stability.  

Majetkový koeficient alebo finančná páka hovorí o tom ako môže byť zvýšená 

rentabilita vlastného kapitálu prostredníctvom cudzieho kapitálu, teda koľko Kč pripadá na 1 

Kč vlastného kapitálu.  Daný koeficient by mal byť stabilný, čo spoločnosť Kunín a.s. v rokoch 

2014 až 2016 splňuje, pohybuje sa v rozmedzí od 2,8738 až 3,4789. V nasledujúcich rokoch 

nastáva pokles spôsobený zvyšovaním vlastného kapitálu skrz kladného výsledku 

hospodárenia, či už ide o VH minulých rokov alebo bežného účtového obdobia. V roku 2018 

dosahovala hodnota majetkového koeficientu 2,4772, čo bolo minimum za sledované obdobie.  

Ukazovateľ celkovej zadlženosti by sa mal pohybovať v rozmedzí od 30 % až 70 % 

a v čase by mal klesať. Za sledované obdobie má spoločnosť kolísaní trend do roku 2016. 

V roku 2017 bolo väčšie riziko z pohľadu investorov, a to 71,26 %. Ukazovateľ od roku 2017 

klesá, tým sa znižuje podiel celkových dlhov k celkovým aktívam. Za celé sledované obdobie 

sa pohybuje v danom rozmedzí.  

Úrokové krytie vyjadruje koľkokrát je z výsledku hospodárenia pred zdanením zaistené 

platenie úrokov. Pre spoločnosť je mať čo najvyššiu hodnotu daného ukazovateľa aby 

vypovedal o dobrej finančnej situácií. V roku 2017 bola hodnota najvyššia, úroky boli pokryté 

ziskom 14,3452 krát. Naopak v roku 2014 bola hodnota najnižšia, - 4,2277. Bolo to spôsobené 

záporným výsledkom hospodárenia pred zdanením, teda spoločnosť nezískala potrebný zisk 

ani na pokrytie úrokov. Od roku 2015 je rastúci trend ukazovateľa, čo značí aj o zlepšenej 

finančnej situácií. 

Úroková záťaž hovorí o tom, akú časť zisku odčerpávajú úroky. Pozitívny jav pre 

spoločnosť je klesajúci trend. Z hodnôt v tab.3.5 je možné vidieť kolísavý trend. Úroková záťaž 

z roku 2014 na rok 2015 vzrástla z -23,65 % na 21,27 %, v roku 2015 bola hodnota najvyššia. 

Do roku 2017 hodnota ukazovateľa klesla na 6,97 % a v nasledujúci rok 2018 úroková záťaž 

vzrástla na 11,79 % z celkového zisku. 

Ukazovateľ zadlženosti vlastného kapitálu by sa mala u stabilných spoločností 

pohybovať v intervale od 80% až 120%. Zadlženosť vlastného kapitálu danej spoločnosti je 

veľmi vysoká, najvyššia zadlženosť bola v roku 2016 a to 247,89 %, to znamená, že na 1 Kč 

vlastného kapitálu pripadá 247,89 % cudzieho kapitálu. Od tohto roku klesá a na konci 

sledovaného obdobia sa dostáva na 147,72 %. 

Sledované ukazovatele sú znázornené v grafe 3.15 a 3.16. 
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Graf 3.15 Ukazovatele finančnej stability a zadlženosti 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Graf 3.16 Ukazovatele finančnej stability a zadlženosti 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

3.4 Súhrnné modely hodnotenia finančnej úrovne podniku 

Kapitola ja zameraná na analyzovanie spoločnosti pomocou súhrnných modelov 

hodnotiacich finančnú výkonnosť za sledované obdobie 2014 až 2018. Boli použité tieto 

modely: Altmanov model, IN 99, Index bonity, Ohlsonov model a Zmijewského model.  

Altmanov model patrí do kategórie bankrotnych modelov hodnotiacich výkonnosť 

spoločností. Počíta sa pomocou vzťahu (2.25). Výsledné Z-skóre vrátane čiastočných výpočtov 

ukazovateľa sa nachádza v tabuľke 3.6. 
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Tab. 3.6 Aplikovaný Altmanov model na spoločnosti Kunín a.s. 

2014 2015 2016 2017 2018

0,717 ČPK/A -0,1156 -0,0919 -0,0837 -0,0564 -0,0850

0,847
Nerozdelený 

zisk/A
-0,0132 -0,0419 -0,0131 0,0084 0,0448

3,107 EBIT/A -0,0262 0,0248 0,0392 0,0484 0,0453

0,42 VK/CK 0,4367 0,5337 0,4034 0,6265 0,6769

0,998 T/A 2,3765 2,3995 1,8326 2,5233 2,3700

2,3798 2,5945 2,0491 2,8984 2,7674

Váhy Ukazovateľ
Hodnota modela spoločnosti

Z-skóre  

Zdroj: vlastné spracovanie 

Podľa tabuľky hodnotenia dosiahnutých hodnôt 2.2 a výsledného Z-skóre z tabuľky 3.5 

sa spoločnosť nachádza v šedej zóne, 1,20 ≤ Z-skóre ≥ 2,90. Výsledný interval dosahuje 

rozmedzie medzi hodnotami 2,0491 a 2,8984. Najnižšia hodnota bol v roku 2016, ktorá značí, 

že v tomto roku bola najvyššia pravdepodobnosť bankrotu za sledované obdobie aj, keď sa 

spoločnosť nachádza v šedej zóne. Najvyššia hodnota Z-skóre bola o rok neskôr, 2017, kedy sa 

hodnota takmer priblížila vrchnej hranici šedej zóny, hodnotou 2,8984. 

Index IN 99, ktorý v roku 2000 skonštruovali Inka a Ivan Neumaierovi, ktorý by 

indikoval schopnosť spoločnosti vytvárať hodnotu pre vlastníkov. V nasledujúcej tabuľke 3.7 

bude prevedené hodnotenie spoločnosti Kunín a.s. pomocou vzorca indexu IN 99 (2.26) 

v rokoch 2014 až 2018 a bude posúdené či v tomto sledovanom období tvorí ekonomický zisk. 

Tab. 3.7  Aplikovaný index IN 99 na spoločnosti Kunín a.s. 

2014 2015 2016 2017 2018

-0,017 A/CK 1,4367 1,5337 1,4034 1,6263 1,6769

4,573 EBIT/A -0,0262 0,0248 0,0392 0,0484 0,0453

0,481 T/A 2,2465 2,2852 1,7431 2,3531 2,1599

0,015
OA/ 

krat.záväzky 0,8287 0,8581 0,8785 0,9031 0,8495

0,9488 1,1992 1,0071 1,3390 1,2305

Váhy Ukazovateľ
Hodnota modela spoločnosti

IN 99  

Zdroj: vlastné spracovanie 

Z tabuľka 3.7 je možné predpokladať pár zistení. Za prvé hneď v prvom roku dosahuje 

spoločnosť najnižšiu hodnotu, 0,9488;  za sledované obdobie, ktorá nám podľa tabuľky 2.3 

signalizuje problémy spoločnosti, taktiež aj hodnota z roku 2016. V druhom, štvrtok a piatok 

roku je situácia nerozhodná. Síce spoločnosť má problémy ale má aj svoje prednosti. Hodnota 

indexu je v roku 2017 najvyššia. Za druhé najväčší vplyv na ukazovateľ IN 99 má rýchlosť 

obratu celkových aktív (T/A). 
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Index bonity niekedy nazývaný ako indikátor bonity je možné vypočítať podľa vzťahu 

(2.27) a výpočet je prevedený v tab. 3.8. 

Tab. 3.8 Aplikovaný index bonity na spoločnosti Kunín a.s. 

2014 2015 2016 2017 2018

1,5 CF/CZ -0,03392 0,00907 0,21392 4,26882 4,10506

0,08 A/CZ 1,43667 1,53368 1,40341 1,62632 1,67694

10 EBIT/A -0,02619 0,02477 0,03921 0,04838 0,04534

5 EBIT/T -0,01166 0,01084 0,02250 0,02056 0,02099

0,3 Zásoby/T 0,06855 0,06001 0,08257 0,07594 0,07721

0,1 T/A 2,24654 2,28519 1,74308 2,35308 2,15993

-0,0109 0,6847 1,1368 7,3780 7,0893

Váhy Ukazovateľ
Hodnota modela spoločnosti

IB  

Zdroj: vlastné spracovanie 

Výsledné hodnoty sú hodnotené podľa tabuľky 2.4. V 2014 je vidieť najnižšiu zápornú 

hodnotu, -0,0109; táto hodnota značí zlú finančnú situáciu. V ďalších rokoch hodnota indexu 

bonity rastie, najskôr je nárast menší, roky 2015 a 2016 ale spoločnosť pomaly prešla do 

finančne dobrej situácie. V roku 2017 je hodnota najvyššia, 7,3780; presiahla 2-krát hodnotu 

tri, od ktorej sa podľa indexu bonity nachádza spoločnosť v extrémne dobrej finančnej situácií.  

Ohlsonov model je využívaný k zisteniu budúcich problémov spoločnosti s časovým 

predstihom. Výpočet pre vzťah Q bol zistený podľa vzorca (2.28) a výpočet pravdepodobnosti 

pomocou vzorca (2.29).  Následne je všetko zaznamenané v tab. 3.8.  

Tab. 3.8 Aplikovaný Ohlsonov model na spoločnosti Kunín a.s. 

2014 2015 2016 2017 2018

-1,3

-0,4
log(A/HDP index cenovej 

hladiny)
3,9103 3,8884 4,0068 3,9038 3,9199

6 CZ/A 0,6961 0,6520 0,7126 0,6149 0,5963

-1,4 ČPK/A -0,1156 -0,0919 -0,0837 -0,0564 -0,0850

0,8 Krat.CZ/OA 1,2068 1,1654 1,1383 1,1073 1,1771

-2,4 CZ>A=>1, CZ<A =>0 1 1 0 0 0

-1,8 Čistý zisk/A -0,0236 0,0059 0,1925 2,6321 2,4514

0,3 (Čistý zisk+odpisy)/CZ 0,0552 0,1035 0,3369 4,3570 4,1723

-1,7
čistý zisk za 2 obchobia <0=>1, 

čistý zisk za 2 obdobia>0=>0
1 1 1 0 0

-0,5
(Čisttý ziskt-čistý zisk t-1)/ 

(ǀČistý zisk tǀ-ǀčistý zisk t-1ǀ)
-1 -1,6160 1 1 1

-1,1015 -1,1538 -0,0449 -2,1381 -1,8901

0,2495 0,2398 0,4888 0,1054 0,1312

Váhy Ukazovateľ
Hodnota modela spoločnosti

Q

Pi  

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Z tabuľky 3.8 je zrejmé, že najväčšia pravdepodobnosť bankrotu, 48,88%; bola v roku 

2016, kedy táto spoločnosť bola v takzvanej šedej zóne, teda pravdepodobnosť sa pohybovala 

v intervale 45 % až 50 %. Šedá zóna má eliminovať necitlivosť v rozhodovaní okolo hranice 

50 %, teda že by mala zabrániť situáciám, kedy by bola spoločnosť s 49 % pravdepodobnosťou 

radená medzi zdravé podniky a s 51 % pravdepodobnosťou  radená medzi bankrotne podniky. 

V roku 2017 mala spoločnosť Kunín a.s. najnižšiu pravdepodobnosť bankrotu, 10,54 %. 

V ostatných rokoch pravdepodobnosť nepresiahla 25 %. 

Zmijewski model je bankrotny model je možné vypočítať pomocou vzorca (2.30) a danú 

pravdepodobnosť modelu podľa vzťahu (2.31). V tab. 3.9 sú uvedené výpočty modelu. 

Tab. 3.9 Aplikovaný Zmijewski model na spoločnosti Kunín a.s. 

2014 2015 2016 2017 2018

-4,336

-4,513 EAT/A -0,0262 0,0248 0,0201 0,0387 0,0374

5,673 CZ/A 0,6961 0,6520 0,7126 0,6149 0,5963

0,004 OA/krát.záväzky 0,5880 0,6217 0,6421 0,5695 0,5356

-0,4852 -1,3576 -0,6944 -1,8556 -2,0364

0,38 0,20 0,33 0,14 0,12

Váhy Ukazovateľ
Hodnota modela spoločnosti

X

P  

Zdroj: vlastné spracovanie 

Výsledné hodnoty pravdepodobností modelu sa nachádzajú v intervale <0;1>, pričom 

všetky výsledné hodnoty sa blížia hodnote 0. Čím sa výsledok blíži 0, tým je menšia 

pravdepodobnosť bankrotu spoločnosti. Najväčšia pravdepodobnosť úpadku bola v roku 2014, 

38% a najmenšia na konci sledovaného obdobia s pravdepodobnosťou 12 %.  

Zrovnanie bankrotnych a bonitných modelov je možné vidieť v tab. 3.10. 

Tab. 3.10 Zrovnanie aplikovaných bankrotnych a bonitných modelov 

2014 2015 2016 2017 2018

Altmanov model 2,3798 2,5945 2,0491 2,8984 2,7674

 IN 99 0,9488 1,1992 1,0071 1,3390 1,2305

Index bonity -0,0109 0,6847 1,1368 7,3780 7,0893

Ohlsonov model 0,2495 0,2398 0,4888 0,1054 0,1312

Zmijewski model 0,3810 0,2046 0,3330 0,1352 0,1154  

Zdroj: vlastné spracovanie 

Podľa tab. 3.10 je možné povedať, že spoločnosť Kunín a.s., sa za celé sledované 

obdobie nachádza v šedej zóne, teda nie je možné povedať či spoločnosť zbankrotuje alebo nie.  
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Indexom IN 99 bolo zistené, že spoločnosť mala v rokoch 2014 a 2016 väčšie problémy. 

V ostatných rokoch je spoločnosť nerozhodná, ale má svoje prednosti, ktoré sú výraznejšie ako 

dané problémy. 

Index bonity informuje, že hneď na začiatku sledovaného obdobia mala spoločnosť zlú 

finančnú situáciu, ktorá sa z roka na rok zlepšovala a na konci sledovaného obdobia bola 

hodnotená ako veľmi dobrá.  

Z tab. 3.10 je možné vidieť, že hodnoty pravdepodobnosti Ohlsonovho modelu 

nepresiahli hodnotu 0,5 a smerujú bližšie k nule, teda pravdepodobnosť bankrotu spoločnosti 

je nízka až na rok 2016, kedy sa nachádza v šedej zóne, kedy nie je možné povedať či je 

spoločnosť bližšie k bankrotu alebo nie. 

Výsledné hodnoty Zmijewského modelu informujú o nízkej pravdepodobnosti bankrotu 

spoločnosti, keďže sa pohybujú v okolí 0, čím bližšie sa hodnota blíži k 0, tým menšia je 

pravdepodobnosť bankrotu.   

3.5 Analýza finančnej výkonnosti pomocou ukazovateľa EVA 

V tejto kapitole je prevedené zhodnotenie finančnej situácie podniku, prostredníctvom 

ekonomickej pridanej hodnoty EVA. Aby bolo možné zhodnotenie finančnej výkonnosti 

podniku, je potrebné stanoviť náklady vlastného kapitálu, pomocou stavebnicového modelu. 

Následne je vypočítaná hodnota ukazovateľa EVA a v závere je prevedený pyramídový rozklad 

vrátane analýzy odchýlky a analýza citlivosti vplyvov.  

3.5.1 Stanovenie nákladov kapitálu 

K výpočtu EVA je nutné vypočítať náklady kapitálu. Použitý je stavebnicový model 

využívaný Ministerstvom priemyslu a obchodu. 

Pri výpočte stavebnicového modelu, ktorého základom je súčet bezrizikovej úrokovej 

miery a jednotlivých rizikových prirážok bola najskôr stanovená bezriziková sadzba ako výnos 

desaťročných štátnych dlhopisov. Vstupné údaje v podobe bezrizikovej sadzby sú získané 

z materiálov Ministerstva priemyslu a obchodu ČR. Následne je vykonaný prepočet 

jednotlivých rizikových prirážok a nakoniec stanovenie samotných nákladov na kapitál. 

Výsledky predchádzajúceho popisu sú zachytené v tabuľke 3.11. 
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Tab. 3.11 Výsledné hodnoty stavebnicového modelu (v %) 

2014 2015 2016 2017 2018

RF 1,58% 0,58% 0,43% 0,98% 1,98%

RPOD 10,00% 3,39% 3,23% 3,31% 3,98%

RLA 4,11% 4,16% 3,84% 3,86% 3,87%

RFINSTAB 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

WACCU 25,69% 18,13% 17,49% 18,16% 19,83%

WACCL 24,98% 17,75% 16,93% 17,62% 19,42%

RE 35,98% 22,34% 27,45% 24,91% 24,17%  

Zdroj: vlastné spracovanie 

Prirážka za podnikateľské riziko sa odvíja od ukazovateľa X1 a EBIT/A, ukazovateľa 

produkčnej sily. Okrem roku 2014, vyšiel ukazovateľ produkčnej sily väčší ako X1, preto je 

riziková prirážka stanovená ako minimálna hodnota podnikateľského rizika odvetvia. V roku 

2014 bola hodnota EBIT/A menšia ako 0, teda riziková prirážka bola rovná hodnote 10%. 

Pri výpočte rizikovej prirážky za veľkosť podniku je nutné stanoviť ako prvé úplatné 

zdroje (vlastný kapitál + bankové úvery + dlhopisy) a hranicu, ktorá je daná skúsenosťami 

firiem poskytujúci rizikový kapitál (0,1 mld. Kč a 3 mld. Kč). Za celé sledované obdobie sa 

hodnota úplatných zdrojov pohybuje v danom intervale a preto hodnota rizikovej prirážky bola 

stanovená na základe vzorca RLA =(3𝑚𝑙𝑑. 𝐾č − 𝑈𝑍)2/168,2. 

Riziková prirážka finančnej stability je daná vzťahom Rfinstab=(
𝑋𝐿2−𝐿3

𝑋𝐿2−𝑋𝐿
)2 ∙ 0,1. Od roku 

2014 do roku 2018 je likvidita podniku vždy vyššia než likvidita odvetvia, preto je hodnota 

rizikovej prirážky rovná 10%. 

Následným krokom je prepočet celkových nákladov na kapitál. Najskôr sú vypočítané 

náklady na celkový kapitál nezadlženej firmy, podľa vzorca 2.46 a následne zadlženej firmy, 

podľa vzorca 2.47. K výpočtu nákladov na vlastný kapitál je využitý vzťah 2.48.  

3.5.2 Stanovenie ukazovateľa EVA 

Ekonomická pridaná hodnota, EVA, je stanovená na základe vzorca 2.35, ktorý 

odpovedá výpočtu na báze zúženého poňatia hodnotového rozpätia. Pri výpočte je možné 

vychádzať z ROE, nákladov na vlastný kapitál a VK. V Tab.3.12 sú zobrazené výsledné 

hodnoty ekonomickej pridanej hodnoty.  

Tab.3.12 Výsledné hodnoty ekonomickej pridanej hodnoty za sledované obdobie 2014-2018 

2014 2015 2016 2017 2018

ROE -8,62% 7,12% 6,99% 10,05% 9,26%

RE 35,98% 22,34% 27,45% 24,91% 24,17%

Spread -44,60% -15,22% -20,47% -14,86% -14,91%

VK (v tis. Kč) 249 960,00        269 113,00        289 331,00        321 646,00        354 452,00        

EVA (v tis. Kč) 111 481,92-        40 970,25-          59 212,23-          47 811,92-          52 853,32-           

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Z tab.3.12 je zrejmé, že ekonomická pridaná hodnota spoločnosti Kunín a.s je po celé 

sledované obdobie 2014 až 2018 záporná. Nakoľko nie je tvorený ekonomický zisk, vlastníci 

spoločnosti nemajú zaistenie. Záporný ekonomický zisk neumožňuje forme investovať do 

svojho rozvoja a nezvyšuje tým svoju hodnotu. Súvisí to s tým, že firma nevyprodukovala nič 

naviac oproti minimálnym požiadavkám vlastníkov.  

Spread vykazuje vo všetkých rokoch zápornú hodnotu, nakoľko v sledovanom období 

je hodnota nákladov na vlastný kapitál vyššia než rentabilita vlastného kapitálu. Zo záporným 

spreadom súvisí fakt, že spoločnosť nevhodne investuje finančné prostriedky a iná alternatívna 

investícia by firme prináša viac peňažných prostriedkov než investovať do podniku.  

Graf 3.17 Vývoj ukazovateľa EVA ( v tis. Kč) 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Z grafu 3.17 je možné vidieť, že najnižšia hodnota EVA je dosiahnutá v roku 2014. 

Rentabilita vlastného kapitálu je v tomto roku najnižšia za sledované obdobie a dosahuje  

hodnotu -8,62 %. Taktiež sú v tomto roku najvyššie náklady na vlastný kapitál,  činia 35,85 %. 

Z daného vyplýva, že spread je v tomto roku najnižší a EVA je taktiež najnižšia. Za sledované 

obdobie sa EVA zvýšila o 75 509 tis Kč. Najvyššiu zmenu je možné vidieť medzi rokmi 2014 

a 2015. Je to spôsobené rozhodnutím valných zhromaždením spoločnosti, kde bolo schválené 

prevedenie strát z výsledku hospodárenia rokov 2013 a 2014.  

3.5.3 Pyramídový rozklad ukazovateľa EVA 

Táto podkapitola sa zaoberá pyramídovým rozkladom a slúži k analýze  faktorov, ktoré 

ovplyvňujú tvorbu ekonomickej pridanej hodnoty. Čiastočné vplyvy faktorov za sledované 

obdobie 2014 až 2018 sú vyčíslené pomocou funkcionálnej a integrálnej metódy rozkladu. 

Pyramídový rozklad sa delí na osem úrovní. V prvej úrovni je sledovaný vplyv vlastného 
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kapitálu a spreadu na zmenu EVA, v ďalšej úrovni je hodnotený vplyv ROE a nákladov 

vlastného kapitálu na spread. Následne je rozložený ukazovateľ nákladov na vlastný kapitál 

a ROE, a ich následný rozklad na čiastočné ukazovatele. Vplyvy čiastkových ukazovateľov na 

vrcholový ukazovateľ EVA sú vyčíslené v tab. 3.13 a v tab. 3.14, kde tri najviac pozitívne 

vplyvy sú zvýraznené svetlo-žlto farbou a tri najviac negatívne vplyvy sú zvýraznené tmavo-

žltou farbou. K tomu vzťahujúce sa pyramídové rozklady za sledované obdobie 2014 až 2018 

sú pre integrálnu metódu uvedené v Prílohe č. 9 a pre funkcionálnu metódu v Prílohe č. 10.  

Ako prvý je prevedený rozklad pomocou integrálnej metódy. V sledovanou období má 

na EVA najviac pozitívny vplyv spread okrem rokov 2015 až 2016, kedy ju pozitívne 

ovplyvňoval vlastný kapitál.  

Tab. 3.13 Pyramídový rozklad EVA integrálnou metódou za sledované obdobie 2014 až 2018 (tis. Kč) 

vplyv poradie vplyv poradie vplyv poradie vplyv poradie

EVA 70 511,68 - -18 241,98 - 11 400,31 - -5 041,40 -

VK -9 282,93 2 -3 267,85 1 -7 861,31 2 -4 891,34 2

ROE-RE 79 794,61 1 -14 974,14 2 19 261,62 1 -150,06 1

RF -68 854,33 17 -3 560,64 17 -79 121,65 18 -43,44 18

RPOD -454 581,37 19 -3 943,15 18 -12 172,07 14 -29,01 16

RLA 3 419,14 6 -7 858,76 19 -3 326,77 12 -0,29 10

RFINSTAB 0,00 7 0,00 8 0,00 5 0,00 6

EAT/EBT 0,00 7 -103,96 16 127 486,58 1 39,59 1

EBT/EBIT 0,00 7 315,77 1 -19 596,20 16 -55,96 19

VK/VK 0,00 7 0,00 8 0,00 5 0,00 6

Rezervy/VK -63,12 12 1,17 7 -186,29 9 -1,56 12

Záväzky/VK 26 327,15 3 31,16 3 63 227,75 3 -10,50 14

B. úvery/VK 10 361,56 5 14,52 4 13 097,90 4 -13,63 15

N.úroky/T -19 460,86 16 -8,43 13 -2 176,68 10 -2,68 13

DzP/T -422 404,81 18 165,25 2 -3 150,50 11 2,61 3

Pohľ. za ZK/T 0,00 7 0,00 8 0,00 5 0,00 6

Stále A/T -74,41 13 -8,46 14 -17 511,68 15 -41,35 17

OA/T -2 659,34 15 -28,10 15 -79 251,66 19 7,36 2

Ost. A/T -94,38 14 -0,05 11 -64,17 8 0,03 5

DzP/T 172 507,40 2 6,44 5 70 150,39 2 -0,08 9

prevádz. N/T 817 252,48 1 3,42 6 -33 599,11 17 -1,32 11

fin N/T 18 119,49 4 -0,32 12 -4 544,22 13 0,17 4

Celkom 70 511,68 -18 241,98 11 400,31 -5 041,40 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Z tab.3.13 je jasné, že v roku 2015 oproti roku 2014 dochádza k rastu ukazovateľa EVA 

o 70 511 tis. Kč. Tento nárast je zapríčinený najmä prevádzkovými nákladmi voči tržbám. 

Ďalšími premennými, ktoré kladne ovplyvňujú vývoj ukazovateľa EVA sú daňové náklady 
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a záväzky voči VK. Naopak najväčší negatívny vplyv na vrcholový ukazovateľ má riziková 

prirážka, ktorá sa vzťahuje k produkčnej sile a následne daňové náklady a bezriziková prirážka.   

V roku 2016 voči roku 2015 je zaznamenaný klesajúci vývoj ukazovateľa EVA, 

konkrétne 18 242 tis. Kč. Najväčší podiel na raste ukazovateľa EVA má úrokové zaťaženie, 

ktoré rastie o 316 tis. Kč. Ďalej majú na rast vrcholového ukazovateľa vplyv daňové náklady 

a záväzky voči VK. Záporný absolútny vplyv má v tomto roku najmä riziková prirážka za 

veľkosť podniku, prirážka vzťahujúca sa k produkčnej sile a bezriziková prirážka.  

V ďalšom období je zaznamenané mierne zvýšenie, ktoré je v roku 2017 oproti roku 

2016 na úrovni 11 400 tis. Kč. Najväčší kladný vplyv na vývoj ukazovateľa EVA má daňové 

zaťaženie a to s absolútnym vplyvom vo výške 127 487 tis. Kč. Naopak negatívny absolútny 

vplyv má pomer obežných aktív k tržbám, bezriziková prirážka  a prevádzkové náklady voči 

tržbám.  

V rámci zrovnania vývoja ekonomickej pridanej hodnoty v rokoch 2017 a 2018 je 

evidovaný pokles, a to vo výške 5 041 tis. Kč. Aj v tomto roku sa o nárast vrcholového 

ukazovateľa zapríčiňuje najmä daňové zaťaženie, ktoré absolútne rastie o 40 tis. Kč. Na rast 

ďalej pôsobí pomer obežných aktív k tržbám a daňové náklady. Záporný absolútny vplyv má  

opäť daňové zaťaženie, ktoré znižuje EVA o 56 tis. Kč. Malou mierou sa k poklesu EVY 

zapríčiňujú úrokové náklady a stále aktíva k tržbám.     

Druhý rozklad je prevedený pomocou funkcionálnej metódy, je zvedený v tab. 3.14. 

Zmeny v prvej úrovni za sledované obdobie oproti predchádzajúcej funkcionálnej metóde 

nenastali.  

Z údajov z nižšie uvedenej tabuľky 3.14 je zrejmé, že najmenší rozdiel oproti 

funkcionálnej metóde je v roku 2015 kedy dochádza k zámene poradia kladných vplyvov na 

vrcholový ukazovateľ. Záväzky k vlastnému kapitálu sú vymenené za finančné náklady 

k tržbám, ktoré zvyšujú EVA o 18 315 tis. Kč. Teda rozdiel oproti integrálnej metóde je o 8 012 

tis. Kč.  

V nasledujúcom období 2015 a 2016 je možné vidieť úplnú zmenu oproti funkcionálnej 

metóde. Najväčší kladný vplyv úrokového zaťaženia vymieňa daňové zaťaženie, ktoré zvyšuje 

EVA o 59 384 tis. Kč. Ďalej ju kladné ovplyvňujú obežné aktíva k tržbám a taktiež stále aktíva 

k tržbám. Najviac negatívny vplyv na vrcholový ukazovateľ  má úrokové zaťaženie, ktorá tým 

pádom vymieňa rizikovú prirážku za veľkosť podniku z predchádzajúcej metódy. Negatívne 

vplýva na EVA taktiež ďalšia prirážka a to konkrétne riziková prirážka za veľkosť podniku 

a daňové náklady.  
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Tab.3.14 Pyramídový rozklad EVA funkcionálnej metódy za sledované obdobie 2014 až 2018 (tis. Kč) 

vplyv poradie vplyv poradie vplyv poradie vplyv poradie

EVA 70 511,68    - 18 241,98-    - 11 400,31      - 5 041,40-   -

VK 5 729,05-      2 3 607,84-      1 5 708,44-        2 4 884,16-   2

ROE-RE 76 240,73    1 14 634,14-    2 17 108,75      1 157,24-      1

RF 65 787,71-    17 3 479,79-      15 70 278,23-      18 45,52-        17

RPOD 434 335,30-  19 3 853,61-      16 10 811,60-      14 30,40-        16

RLA 3 266,86      4 7 680,32-      17 2 954,94-        13 0,30-          10

RFINSTAB -               7 -              7 -                 10 -            6

EAT/EBT -               7 59 383,52    1 162 774,73    1 143,40-      19

EBT/EBIT -               7 44 723,96-    19 36 862,56-      16 172,81      1

VK/VK -               7 -              7 -                 10 -            6

Rezervy/VK 1,86-             12 104,86-         10 206,85           8 2,82-          12

Záväzky/VK 777,43         5 2 789,77-      14 70 203,10-      17 19,02-        14

B. úvery/VK 305,97         6 1 299,75-      13 14 542,87-      15 24,68-        15

N.úroky/T 19 670,32-    16 828,38         4 2 573,12        7 4,75-          13

DzP/T 426 951,14-  18 16 243,33-    18 3 724,29        6 4,64          3

Pohľ. za ZK/T -               7 -              7 -                 10 -            6

Stále A/T 2,38-             13 1 448,79      3 16 515,54      4 75,62-        18

OA/T 84,97-           15 4 810,33      2 74 743,46      2 13,46        2

Ost. A/T 3,02-             14 8,05             6 60,52             9 0,05          5

DzP/T 174 364,10  2 633,22-         12 82 926,77-      19 0,15-          9

prevádz. N/T 826 048,56  1 336,29-         11 39 718,46      3 2,35-          11

fin N/T 18 314,51    3 31,70           5 5 371,85        5 0,30          4

celkom 70 511,68     18 241,98-      11 400,31      5 041,90-   

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

 

Zdroj: vlastné spracovanie  

V sledovanom období 2016 a 2017 nedošlo k veľkým zámenám, najmä čo sa týka 

kladného vplyvu na EVA. Aj v tejto metóde vplýva najviac kladne na EVA daňové zaťaženie 

avšak vo väčšej miere, rozdiel činí 35 288 tis. Kč. Prekvapujúce je, že pri integrálnej metóde 

záporne ovplyvňuje EVA OA/T avšak pri tejto metóde ovplyvňujú EVA viac kladne. V prvej 

metóde ju znižujú o 79 252 tis. Kč, naopak pri funkcionálnej metóde ju zvyšujú o 74 743 tis. 

Kč.  

Je vidieť, že v poslednom sledovanom období 2017/2018 sú odlišné kladné a záporné 

poradia vplyvov. Vo funkcionálnej metóde má najväčší kladný vplyv na EVA úrokové 

zaťaženie, obežné aktíva k tržbám a daňové náklady, naopak pri predchádzajúcej metóde to je 

daňové zaťaženie, obežné/T a daňové náklady. Negatívny vplyv má úrokové zaťaženie pri 

integrálnej metóde (zníženie o 56 tis. Kč) a daňové zaťaženie pri funkcionálnej metóde ( 

zníženie o 143 tis. Kč). 
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3.5.4 Analýza citlivosti vplyvov 

V tejto podkapitole sa je vyčíslenie citlivostnej analýzy vrcholového ukazovateľa EVA 

v období 2017 až 2018. Relatívne odchýlky α sú vymedzené  v intervale od -7,5 % do 7,5 % 

s rovnakým odstupom 2,5 p.b.. V tab. 3.15 sú zachytené absolútne zmeny EVA pri zmene 

jednotlivých faktorov o parameter α za predpokladu, že ostatné sú bezo zmeny.   

Tab 3.15 Analýza citlivostných vplyvov za obdobie 2018 (v % a tis. Kč) 

-7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5%

ROE -55 334 -54 519 -53 704 -52 853 -52 038 -51 223 -50 408

RE -46 433 -48 560 -50 722 -52 853 -55 011 -57 138 -59 264

VK -48 885 -50 206 -51 528 -52 853 -54 170 -55 491 -56 812
 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Z dôvodu väčšej prehľadnosti zachycuje hodnoty zmien graf  3.18, kde osa X popisuje 

hodnoty parametru alfa a osa Y popisuje veľkosť absolútnej odchýlky ukazovateľa EVA za rok 

2018. 

Graf 3.18 Analýza citlivostných vplyvov  za rok 2018 (v % a tis. Kč) 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Z grafu 3.18 je možné vidieť, že najväčšiu citlivosť na EVA majú náklady na vlastný 

kapitál RE, ktoré sa pohybujú v intervale od -46 433 tis. Kč do 59 264 tis. Kč. O niečo menšiu 

citlivosť na ukazovateľ EVA má vlastný kapitál, ktorý sa pohybuje v intervale od -48 885 tis. 

Kč do – 56 812 tis. Kč. Obe veličiny majú na vrcholový ukazovateľ EVA záporný vplyv, teda 

ak sa napr. zvýši VK o 7,5 %; zníži sa EVA na - 56 812 tis. Kč. Opačný príklad je pôsobenie 

rentability vlastného kapitálu na ekonomickú pridanú hodnotu, ktorý pôsobí kladne. Pohybuje 
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sa v intervale od -55 334 tis. Kč do -50 408 tis. Kč. Ak teda dôjde k zvýšeniu ROE o 7,5 %; 

zníži sa EVA na -50 408 tis. Kč.  
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4 Zhodnotenie finančnej výkonnosti a porovnanie s odvetvím 

Táto kapitola je rozdelená do dvoch častí, kde prvá časť sa zaoberá zrovnaním 

vybraných finančných ukazovateľov analyzovanej spoločnosti s odvetvím. Hodnoty odvetvia, 

ktoré sa zaoberá potravinárskym priemyslom sú získané z verejných finančných analýz 

Ministerstva priemyslu a obchodu ČR. V nasledujúcej časti je prevedené zhodnotenie 

výsledkov finančnej výkonnosti z prevedených analýz za sledované obdobie 2014 až 2018.  

4.1 Zrovnanie spoločnosti s odvetvím   

Aby bolo možné detailnejšie zhodnotiť finančnú situáciu podniku je potrebné zrovnať 

finančné ukazovatele finančnej výkonnosti  taktiež s odvetvím. Takýmto odvetvím je podľa 

klasifikácie CZ-NACE potravinársky priemysel konkrétne skupina 10 – Výroba 

potravinárskych výrobkov. V sledovanom období 2014 a 2018 je porovnanie výsledkov 

prevedené pomocou vybraných ukazovateľov. V oblasti rentability sa jedná o rentabilitu aktív, 

ROA a rentabilitu vlastného kapitálu, ROE. V oblasti zadlženosti ide o zadlženosť vlastného 

kapitálu a celkovú zadlženosť. Ďalej je prevedené zrovnanie ukazovateľov likvidity, konkrétne 

celková likvidita (L3), pohotová likvidita (L2) a okamžitá likvidita (L1). V neposlednom rade je 

prevedené taktiež zrovnanie ukazovateľa EVA na báze zúženého hodnotového rozpätia.  

4.1.1 Zrovnanie ukazovateľov rentability  

Zrovnanie rentability podniku a odvetvia je skúmané cez rentabilitu aktív a rentabilitu 

vlastného kapitálu, výsledné hodnoty za sledované obdobie 2014 až 2018 je možné vidieť v tab. 

4.1.  

Tab. 4.1 Zrovnanie ukazovateľov rentability ( v %) 

2014 2015 2016 2017 2018

ROE firmy -8,62% 7,12% 6,99% 10,05% 9,26%

ROE odvetvia 10,10% 9,59% 10,55% 11,40% 6,97%

ROA firmy -2,62% 2,48% 3,92% 4,84% 4,53%

ROA odvetvia 8,39% 7,41% 7,32% 8,06% 5,54%  

Zdroj: vlastné spracovanie 

Z uvedených hodnôt v tab. 4.1 vyplýva, že vývoj rentability podniku je odlišný od 

vývoja rentability odvetvia. Rentabilita vlastného kapitálu podniku vykazuje jedinečne v roku 

2014 záporné hodnoty. V každom roku je ROE podniku nižšia oproti ROE odvetvia s výnimkou 

roku 2018, kedy je táto hodnota vyššia.  

Rentabilita aktív firmy vykazuje v sledovanom období dynamický rast, čo je pre firmu 

pozitívnym signálom. Pre lepšiu prehľadnosť a pochopenie sú hodnoty zaznamenané v grafe 

4.1. 
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Graf 4.1.Zrovnanie ukazovateľov rentability spoločnosti Kunín a.s. s odvetvím (v %) 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

4.1.2 Zrovnanie ukazovateľov zadlženosti 

Ako druhé sú z odvetvím porovnané ukazovatele celkovej zadlženosti a ukazovatele 

zadlženosti vlastného kapitálu. Porovnanie je zachytené v tab.4.2. 

Tab. 4.2 Zrovnanie ukazovateľov zadlženosti (v %) 

2014 2015 2016 2017 2018

CZ/A firmy 69,61% 65,20% 71,26% 61,49% 59,63%

CZ/A odvetvia 69,40% 67,02% 67,74% 65,86% 67,74%

VK/A firmy 30,39% 34,80% 28,74% 38,52% 40,37%

VK/A odvetvia 56,63% 53,69% 56,36% 54,74% 55,39%  

Zdroj: vlastné spracovanie 

Z ukazovateľa podielu vlastného kapitálu na aktívach, radiaci sa do skupiny 

ukazovateľov, ktoré hodnotia finančnú stabilitu, vyplýva, že za celé sledované obdobie je 

hodnota ukazovateľa firmy nižšia než odvetvia. Od roku 2014 do roku 2017 sa pohybuje 

skokovo, jedine v roku 2018 pozorujeme rastúci trend.  

Graf 4.2 Zrovnanie ukazovateľov zadlženosti spoločnosti Kunín a.s. s odvetvím (v %) 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Pri skúmaní celkovej zadlženosti s výnimkou roku 2016 má firma vyššiu zadlženosť 

než odvetvia, je zo možné vidieť v grafe 4.2. Celková zadlženosť podniku aj odvetvia sa za 

sledované obdobie pohybuje od 60 – 70 %.  

4.1.3 Zrovnanie ukazovateľov likvidity 

Ďalšia skupina ukazovateľov podniku, ktoré sú zrovnávané s odvetvím sú ukazovatele 

likvidity. V tab.4.3 sú zachytené hodnoty zrovnania, L3 je celková likvidita, L2 je pohotová 

likvidita a L1 značí okamžitú likviditu.   

Tab. 4.3 Zrovnanie ukazovateľov likvidity  

2014 2015 2016 2017 2018

Likvidita L3 firmy 0,83 0,86 0,88 0,90 0,85

Likvidita L3 odvetvia 1,61 1,34 1,38 1,30 1,42

Likvidita L2 firmy 0,60 0,65 0,67 0,60 0,55

Likvidita L2 odvetvia 1,11 0,86 0,87 0,85 0,93

Likvidita L1 firmy 0,01 0,02 0,03 0,03 0,02

Likvidita L1 odvetvia 0,16 0,16 0,18 0,16 0,16
 

Zdroj: vlastné spracovanie  

Celková likvidita L3 by sa mala pohybovať v intervale od 1,5 do 2,5, čo nesplňuje firma 

ani odvetvie. U spoločnosti Kunín a.s. sa celková likvidita pohybuje v okolí hodnôt 0,8 až 0,9 

a v porovnaní s odvetvím za sledované obdobie sú výsledné hodnoty nižšie, čo značí horšiu 

schopnosť podniku splácať svoje záväzky. Hodnoty sú pre lepšie pochopenie zakreslené v grafe 

4.3 

Graf 4.3 Zrovnanie ukazovateľov likvidity spoločnosti Kunín a.s. s odvetvím 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Pohotová likvidita spoločnosti má stabilná a s odvetvím sa líši len v rokoch 2014 a 2018, 

kedy sú hodnoty odvetvia vyššie. Doporučené hodnoty pohotovej likvidity od 1 do 1,5 

nesplňuje ani odvetvie ani samotná firma. 
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Okamžitá likvidita spoločnosti Kunín a,s. sa pohybuje taktiež v stabilnom tempe pod 

okamžitou likviditou odvetvia. Minimálna doporučená hodnota L1 je 0,2. Túto hodnotu za dané 

obdobie nesplňuje ani spoločnosť ani odvetvie.  

4.1.4 Zrovnanie ukazovateľov relatívnej EVA  

Posledné zrovnanie s odvetvím  je prevedené na ukazovateľovi relatívnej ekonomickej 

pridanej hodnoty, EVA. Najskôr je vypočítaný rozdiel, spread, medzi rentabilitou vlastného 

kapitálu v odvetví a alternatívnym nákladom na vlastný kapitál v odvetví. Nato je prevedené 

zrovnanie daného rozdielu v odvetví so spoločnosťou. Hodnoty sú zobrazené v tab. 4.4 a grafe 

4.4. 

Tab.4.4 Zrovnanie ukazovateľov relatívnej ekonomickej pridanej hodnoty 

2014 2015 2016 2017 2018

ROE odvetvia 10,10% 9,59% 10,55% 11,40% 6,97%

RE odvetvia 13,79% 12,74% 10,22% 13,28% 15,00%

SPREAD odvetvia -3,69% -3,15% 0,33% -1,88% -8,03%

SPREAD firmy -44,60% -15,22% -20,47% -14,86% -14,91%
 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Z tab. 4.4 je zrejmé, že za celé sledované obdobie je hodnota spreadu odvetvia aj 

spoločnosti záporná okrem roku 2016, kedy je spread odvetvia kladný a dosahuje hodnotu 0,33 

%. Najvyššiu zápornú hodnotu dosahuje spread firmy v roku 2014, a rozdiel medzi odvetvím 

a spoločnosťou činí 40,91 p.b., viď graf 4.4. Ku koncu sledovaného obdobia, medzi rokmi 2017 

a 2018 sa spread udržuje v stabilnej rovine, cca 15 %. 

Graf 4.4 Zrovnanie ukazovateľov relatívnej EVA spoločnosti Kunín a.s. s odvetvím 

 

Zdroj: vlastné spracovanie  
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Za sledované obdobie je hodnota spredu firmy nižšia ako hodnota spreadu odvetvia. 

Záporné hodnoty spreadu spoločnosti aj odvetvia vedú k tomu, že nie je vytváraná hodnota pre 

vlastníkov. 

4.2 Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov 

Kapitola je zameraná na hodnotenie zistených výsledkov, prevedených analýz 

hodnotiacich finančnú výkonnosť spoločnosti Mlékárna Kunín a.s, v rokoch 2014 až 2018. 

Dáta sú čerpané z dostupných výročných správ spoločnosti a v prípade odvetvovej analýzy sú 

dáta čerpané zo zverejnených finančných analýz Ministerstva priemyslu a obchodu Českej 

republiky.  

Ako prvá je zostavená vertikálna analýza, ktorá skúma štruktúru jednotlivých aktív 

a pasív v súvahe a štruktúru výkazu zisku a straty za obdobie 2014 až 2018. Z vertikálnej 

analýzy aktív je možné vidieť, že celkové aktíva spoločnosti sú tvorené DHM, táto časť tvorí 

približne 45 %. Z roku 2015 na rok 2016 je pokles DHM. Dôvodom je, že spoločnosť upravila 

ocenenie DHM, vzhľadom k jeho nevyužívaniu a eventuálnej strate z jeho predaja o opravnú 

položku vo výške 7 227 tis. Kč a 555 tis. Kč. Od roku 2016 je zaznamenaný nárast, ktorý je 

spôsobený znížením obstarávacej ceny DHM o hodnotu dotácie na obstaranie investície, v 

rámci projektu 13 Mze.1 Toto súvisí aj z nárastom DHM z roku 2018, k čomu sa pridáva fakt, 

že spoločnosť v roku 2018 predala nevyužívaný majetok v obci Zašová, a týmto predajom 

dochádza k zrušeniu opravnej položky vo výške 6 990 tis. Kč, ktorú vytvárala 

v predchádzajúcich rokoch.  Za najnižší podiel pohľadávok v roku 2018 sa zapríčiňuje 

skutočnosť, že spoločnosť z dôvodu nedobytnosti, zamietnutiu konkurzu a vyrovnaniu či 

neuspokojeniu pohľadávok v konkurznom riadení odpísala do nákladov pohľadávky vo výške 

178 tis. Kč a 74 tis. Kč. Najmenšiu časť pohľadávok za sledované obdobie tvoria daňové 

pohľadávky, ktoré zahŕňajú predovšetkým nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty a dohadné 

účty aktívne, ktoré zahŕňajú, napr. dohad na plnenie od poisťovne za spôsobené škody a dohad 

na obratové/zľavové bonusy od dodávateľov či odberateľov. Vertikálna analýza pasív je 

z prevažne časti tvorená krátkodobými záväzkami v priemere až 63 %. Krátkodobé záväzky 

spoločnosti tvoria najmä záväzky po lehote viac než 180 dní, napr. v roku 2017 to je čiastka až 

229 tis. Kč. Spoločnosť eviduje taktiež splatné záväzky poistného na sociálne a zdravotné 

zabezpečenie. Čo sa týka bankových úverov, spoločnosť prestáva v roku 2014 využívať 

 
1 Spoločnosť obdržala dotácie na obstaranie investícií v rámci dotačného programu Ministerstva 

poľnohospodárstva – Podpora spracovania poľnohospodárskych produktov. 
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kontokorentný úver, vedený u Komerčnej banky, a.s., z dôvodu prechodu na cash pooling2 v 

rámci skupiny Lactalis v ČR. Vlastný kapitál spoločnosti je tvorený z veľkej časti základným 

kapitálom, ktorý sa skladá z upísaných a splatených akciách na meno. Valné zhromaždenie 

každý rok rozhodlo o schválení prevedenia straty respektíve zisku. Vlastný kapitál je taktiež 

tvorený ostatnými kapitálovými fondami, kde spoločnosť eviduje dar vo výške 125 tis. Kč. 

Z vertikálnej analýzy výkazu zisku a straty je možné vidieť, že najväčší podiel na celkových 

tržbách tvoria tržby z predaja výrobkov a služieb, konkrétne tržby za predaj mliečnych 

výrobkov. Najväčších tržieb dosiahla firma v roku 2017. Prevažná časť výnosov spoločnosti je 

v sledovanom období realizovaná prostredníctvom spoločnosti Lactalis CZ, s.r.o., kde bola 

spoločnosť zapojená do tejto obchodnej štruktúry. K celkovým tržbám je významnou položkou 

výkonová spotreba z oblasti prevádzkových nákladov, ktorej hodnota za sledované obdobie je 

89 %. Z menšej časti sú významnou položkou osobné náklady, ktoré svojím podielom tvoria 

priemerne 8%.  

Z horizontálnej analýzy aktív je možné vidieť najväčšie zmeny v oblasti DHM 

a pohľadávok. Zmeny medzi rokmi 2015 až 2017 sú zapríčinené najmä nedokončeným 

dlhodobým hmotným majetkom, ktorý je tvorený predovšetkým budovou nového skladu 

hotových výrobkov. V každom roku sa obstarávacia cena DHM znižuje o hodnotu dotácie 

v rámci projektu. Spoločnosť taktiež upravuje ocenenie DHM vzhľadom k jeho nevyužívaniu 

a eventuálnej strate z jeho predaja o opravnú položku. Najväčší skok je možné vidieť v oblasti 

pohľadávok, kde medzi rokmi 2015 a 2016 rástli a medzi rokmi 2016 a 2017 poklesli. 

Dôvodom je odpis pohľadávok z dôvodu nedobytnosti, zamietnutia konkurzu a vyrovnania 

a neuspokojenia pohľadávok v konkurznom riadení. Z pohľadu horizontálnej analýzy pasív je 

možné vidieť, že na zmene celkových pasív sa podieľajú najmä záväzky. Najväčšiu zmenu je 

vidieť v roku 2015 až 2017 podobne ako u pohľadávok. Na zvýšenie záväzkov v roku 2016 sa 

podieľajú hlavne bankové úvery, ktoré sa oproti roku 2015 zvýšili o 85 000 tis. Kč. Taktiež 

k tomu prispievajú krátkodobé záväzky, ktoré sa oproti roku 2015 zvýšili o 400 tis. Kč. 

K poklesu záväzkov v roku 2017 prispievajú bankové úroky, ktoré sa oproti minulému roku 

znížili o 40 000 tis. Kč. Z horizontálnej analýzy zisku a straty je najväčšiu zmenu vidieť 

v prevádzkovom výsledku hospodárenia, ktorý v roku 2015 až 2016 vzrástol o 37 785 tis. Kč. 

Dôvodom je zníženie ostatných prevádzkových nákladov, najmä za predaný materiál ale taktiež 

 
2 Systém využívania voľných finančných prostriedkov v rámci jednej skupiny. Prostriedky vložené do tohto 

systému alebo využívané z tohto systému k dátumu účtovej uzávierky sú v súvahe vykazované v položkách 

„Krátkodobé pohľadávky – ovládaná alebo ovládajúca osoba“ a zmena stavu týchto prostriedkov je vykázaná 

v prehľade o peňažných tokoch v položkách „Poskytnuté pôžičky a úvery“, prípadne „Zmena stavu 

dlhodobých záväzkov a dlhodobých, prípadne krátkodobých úverov“. 
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v úpravách hodnôt DHM a DNM. Výsledok hospodárenia po zdanení za sledované obdobie 

naberá rastúci trend a finančný výsledok hospodárenia je stabilný, kolísavý. Pohybuje sa 

v záporných hodnotách.  

Z hľadiska pomerovej analýzy je najskôr hodnotená rentabilita. Spoločnosť Mlékárna 

Kunín a.s., je za sledované obdobie rentabilná. Keďže majú ukazovatele ROA, ROCE a ROE 

rastúcu tendenciu, môžeme povedať, že firma je rentabilná. V roku 2014 sú všetky ukazovatele 

rentability záporné, avšak v nasledujúcich rokoch majú kladné hodnoty. V rokoch 2014 až 2015 

nadobúdajú ROCE a ROE takmer podobných hodnôt, avšak v ďalších rokoch sa pozitívnejšie 

vyvíja ROCE než ROE. Rentabilita vlastného kapitálu naberá v každom roku kladných hodnôt, 

okrem roku 2014 čo je zapríčinené najmä záporným výsledkom hospodárenia vo výške 21 540 

tis. Kč. So zvyšujúcim sa výsledkom hospodárenia sa postupne v každom roku zvyšuje aj ROE, 

avšak stále to nie je veľkostne ako u ROE odvetvia. V roku 2017 sa ROE firmy takmer priblížil 

ROE odvetvia. Rentabilita aktív vykazuje v sledovanom období dynamický rast čo je pre firmu 

pozitívnym signálom. Avšak ani v jednom z rokov sa nepribližuje ROA odvetvia. Z oblasti 

aktivity sú hodnotené ukazovatele z pohľadu obratkovosti aktív a doby obratu aktív. Doba 

obratu aktív najviac kolísala medzi rokmi 2015 až 2017. V roku 2016 dosiahli všetky doby 

obratu, teda aktív, zásob, pohľadávok a záväzkov najvyššie hodnoty. Pri aktívach je to 

spôsobené najmä nedokončeným dlhodobým majetkom (nový sklad hotových výrobkov), pri 

pohľadávkach vo zvýšení pohľadávok po lehote splatnosti, a pri záväzkoch sa jedná o čerpanie 

krátkodobého bankového úveru. Od roku 2016 majú všetky doby obratu klesajúci charakter 

okrem doby obratu aktív, ktorá v roku 2018 oproti roku 2017 opäť narástla. V našom prípade 

je pravidlo solventnosti potvrdené, nakoľko v každom roku je doba obratu pohľadávok nižšia 

ako doba obratu záväzkov. V oblasti likvidity nie je možné spoločnosť považovať za dostatočne 

schopnú dostať svojich záväzkov. Celková likvidita naberá pozitívny trend okrem roku 2018, 

kde mierne poklesla a dostala sa takmer na hodnotu z roku 2015. V každom z rokov sa 

pohybuje pod doporučeným intervalom od 1,5 do 2,5. V oblasti pohotovej likvidity sa 

spoločnosť taktiež pohybuje pod doporučeným intervalom, konkrétne v našom prípade medzi 

0,5545 až 0,6696. V prípade zrovnania podniku s odvetvím nesplňuje celkovú likviditu ani 

dané odvetvie.  Za celé sledované obdobie je celková likvidita spoločnosti nižšia než celková 

likvidita odvetvia, v ktorom daná spoločnosť figuruje. Daný interval prijateľnosti nie je splnený 

ani v rámci pohotovej a okamžitej likvidity. Z oblasti finančnej stability a zadlženosti je možné 

spoločnosť Mlékárna Kunín a.s. hodnotiť ako optimálne zadlženú. Dosiahnuté hodnoty 

celkovej zadlženosti sú za sledované obdobie relatívne stabilné, pohybujú sa okolo 70 % 

a v žiadnom z rokov nepresiahli požadované rozmedzie. Z hľadiska zadlženosti vlastného 
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kapitálu, nie je možné firmu hodnotiť ako dostatočne finančne stabilnú, pretože nesplňujú 

stanovený interval 80 % až 120 %. Finančnú samostatnosť môžeme hodnotiť ako nie úplne 

optimálnu, keďže v priebehu sledovaného obdobia má skôr stabilný charakter, namiesto toho 

aby bol vývoj klesajúci. 

Okrem tradičných ukazovateľov hodnotenia výkonnosti podniku sú použité súhrnné 

modely hodnotenia a to, Altmanov model, Index IN 99, index bonity, Ohlsonov model 

a Zmijewski model. Z daných použitých modelov nie je možné povedať, či spoločnosť 

zbankrotuje alebo nie, keďže sa nachádza v šedej zóne. Podľa Altmanovho modelu vychádza 

najnižšia hodnota v roku 2016,  čo naznačuje najvyššiu pravdepodobnosť bankrotu za 

sledované obdobie, aj keď sa spoločnosť nachádza v šedej zóne. Modelom Index IN 99 je 

zistené, že v roku 2016 má spoločnosť najnižšiu hodnotu modelu 0,9488 a to signalizuje fakt, 

že spoločnosť sa v danom roku stretáva s problémami. V ostatných rokoch dané probléme 

pretrvávajú, ale firma má aj svoje prednosti. Ďalším modelom je index bonity, ktorým je zistené, 

že za dané obdobie sa firma dostala zo zlej finančnej situácie. Nasledujúce modely Ohlsonov 

a Zmijewski vypovedajú o nízkej pravdepodobnosti bankrotu spoločnosti.  

Na báze zúženého hodnotového rozpätia je vyčíslená ekonomická pridaná hodnota. 

Hodnoty danej firmy boli vo všetkých rokoch záporné. Znamená to, že nie je tvorený 

ekonomický zisk, čo vedie k tomu, že firma nevyrobí okrem minimálnych požiadaviek 

vlastníkov žiadne peniaze naviac. Kľúčovým ukazovateľom je spread, ktorý je v rokoch 2014 

až 2018 záporný. Z daného vyplýva, že spoločnosť by mala zvoliť alternatívne formy 

investovania než investovať do spoločnosti. Pyramídový rozklad EVA bol prevedený pomocou 

funkcionálnej a integrálnej metódy. V roku 2014 až 2015 nenastali výrazné rozdiely medzi 

oboma metódami. V nasledujúcich rokoch 2015 až 2016 je možné sledovať zmeny poradia 

vplyvov na vrcholový ukazovateľ. V rámci funkcionálnej metódy má najväčší kladný vplyv 

úrokové zaťaženie, ktoré v prípade integrálnej metódy vymieňa daňové zaťaženie. V prípadne 

negatívneho vplyvu vymieňa rizikovú prirážku za veľkosť podniku práve úrokové zaťaženie.  

V ďalšom období 2016 až 2017 má v oboch metódach kladný vplyv na vrcholový ukazovateľ 

práve daňové zaťaženie, avšak vo väčšej miere. Pri integrálnej metóde záporne ovplyvňuje 

EVA OA/T avšak pri funkcionálnej metóde ovplyvňujú EVA viac kladne. V poslednom období 

2017 až 2018 má vo funkcionálnej metóde najväčší kladný vplyv na EVA úrokové zaťaženie, 

kdežto u integrálnej metódy je to daňové zaťaženie. Naopak negatívny vplyv má v rámci 

integrálnej metódy úrokové zaťaženie a vo funkcionálnej metóde je to daňové zaťaženie.  
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Z hľadiska citlivostnej analýzy je zrejmé, že ukazovateľ EVA je citlivý na zmeny 

nákladov vlastného kapitálu a vlastného kapitálu. Tieto dve premenné vrcholový ukazovateľ 

ovplyvňujú negatívne. Najväčší pozitívny vplyv má rentabilita vlastného kapitálu.  

Spoločnosť Mlékárna Kunín a.s. je za sledované obdobie 2014 až 2018 možné hodnotiť 

ako čiastočne rentabilnú, nedostatočne likvidnú a optimálne zadlženú. Na základe tradičných 

ukazovateľov hodnotenia výkonnosti podniku, nie je možné jednoznačne určiť či spoločnosť 

vykazuje signály bankrotu či nie. Podľa ekonomickej pridanej hodnoty spoločnosť netvorí 

ekonomický zisk, a vzhľadom k tomu by mala prehodnotiť vnútornú investičnú a finančnú 

politiku a hľadať úspory v spoločnosti tak, aby sa tvoril ekonomický zisk.  
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5 Záver 

Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotenie finančnej výkonnosti spoločnosti Mlékárna 

Kunín a.s. prostredníctvom ukazovateľa EVA a zrovnanie s odvetvím za sledované obdobie 

2014 až 2018. Ku zhodnoteniu bola použitá analýza pomerových ukazovateľov, modely 

hodnotiace finančnú úroveň podniku a ekonomická pridaná hodnota. Použité dáta k výpočtom 

boli zobraté z verejne dostupných účtovných výkazov spoločnosti a taktiež z finančných analýz 

Ministerstva priemyslu a obchodu.  

Práca bola rozdelená do piatich kapitol kde prv kapitola bola úvod a posledná kapitola 

predstavuje záver.  

Druhá kapitola bola venovaná teoretickému popisu jednotlivých postupov vedúcich 

k zisteniu finančnej úrovne. Najskôr boli charakterizované tradičné prístupy a nadväznosti na 

to moderné postoje v podobe ekonomickej pridanej hodnoty.  

Tretia kapitola bola jednou z hlavných častí diplomovej práce. V úvode kapitoly bola 

charakterizovaná spoločnosť Mlékárna Kunín a.s.. Následne bola aplikovaná horizontálna, 

vertikálna a horizontálne-vertikálna analýza súvahy a výkazu zisku a strát. V ďalšej časti bola 

prevedená pomerová analýza a následne zhodnotenie výkonnosti spoločnosti pomocou 

bonitných a bankrotnych modelov, medzi ktoré patrili Altmanov model, Index IN 99, Index 

bonity, Ohlsonov a Zmijewski model. Nasledovalo posúdenie spoločnosti na základe 

ukazovateľa EVA kde ako prvé museli byť stanovené náklady vlastného kapitálu pomocou 

stavebnicového modelu a potom bola vypočítaná ekonomická pridaná hodnota na báze 

zúženého hodnotového rozpätia. Odchýlky čiastkových ukazovateľov boli prevedené pomocou 

pyramídového rozkladu, ktorý bol aplikovaný pomocou integrálnej a funkcionálnej metódy. 

Nakoniec bola prevedená analýza citlivosti, ktorá sa vzťahovala k pyramídovému rozkladu 

pomocou funkcionálnej metódy.  

V prvej časti štvrtej kapitoly bolo prevedené zrovnanie spoločnosti s odvetvím 

pomocou pomerových ukazovateľov z oblasti rentability, zadlženosti a likvidity. Hodnota 

rentability vlastného kapitálu podniku bola v roku 2014 záporná, potom sa dostala do kladných 

hodnôt. Príčinou zápornej hodnoty bol výsledok hospodárenia v strate vo výške 21 540 tis. Kč. 

Za celé sledované obdobie sa hodnoty ROE nedostali na výšku hodnôt ROE odvetvia. Podobná 

situácia bola aj v oblasti ROA. Sledovanú spoločnosť je možné hodnotiť ako optimálne 

zadlženú, ale finančne nestabilnú. V oblasti likvidity nie je možné spoločnosť považovať za 

dostatočne schopnú dostať svojich záväzkov. Pohotová, celková aj okamžitá likvidita nikdy 

nesplňovala doporučený interval a za sledované obdobie ani v jednom roku nedosiahla hodnôt 
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odvetvia. V oblasti aktivity bolo potvrdené pravidlo solventnosti, keďže v každom roku je doba 

obratu pohľadávok nižšia ako doba obratu záväzkov. V roku 2016 mali všetky doby obratu 

najvyššie hodnoty, čo bolo pri aktívach spôsobené najmä nových skladom hotových výrobkov, 

ktorý bol zaradený do nedokončeného dlhodobého majetku. Na dobu obratu pohľadávok 

vplývalo zvýšenie doby pohľadávok po lehote splatnosti a pri záväzkoch čerpanie 

krátkodobého bankového úveru. Všetky doby obratu majú klesajúci charakter. Tradičnými 

ukazovateľmi hodnotenia výkonnosti podniku bolo zistené, že spoločnosť Mlékárna Kunín a.s. 

sa za celé sledované obdobie 2014 až 2018 nachádza v šedej zóne, teda nie je možné povedať, 

či spoločnosť zbankrotuje resp. nezbankrotuje. Avšak na základe každoročne sa zvyšujúcich 

hodnôt je možné konštatovať zlepšujúcu situáciu podniku. Vyčíslenie ekonomickej pridanej 

hodnoty, ktoré bolo prevedené na základe zúženého hodnotového rozpätia bolo zistené, že EVA 

nadobúdala za roky 2014 až 2018 záporné hodnoty. Toto bolo pre vlastníkov varovným 

signálom, že nie je tvorený ekonomický zisk, teda firma nevyrobí ani minimálne požiadavky 

vlastníkov. Spread bol kľúčovým ukazovateľom za sledované obdobie 2014 až 2018 

a nadobúdal záporné hodnoty. Citlivostnou analýzou bolo zistené, že na vrcholový ukazovateľ 

EVA pôsobia záporne náklady na vlastný kapitál, vlastný kapitál, naopak kladne ho 

ovplyvňovala rentabilita vlastného kapitálu.  

Z vyššie uvedeného vyplýva, že spoločnosť je považovaná za čiastočne rentabilnú, 

nedostatočne likvidnú, ale optimálne zadlženú.  
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Príloha č. 1 Súvaha spoločnosti Mlékárna Kunín  a.s. za obdobie 2014 až 2018 (v tis. Kč) 

2014 2015 2016 2017 2018

Aktiva celkom 822 381        773 372        1 006 552     835 062        878 058        

Stále aktíva 362 019        343 542        396 526        396 051        455 957        

DNM 217                766                563                765                867                

Oceniteľlné aktíva 217                306                182                98                   15                   

Software 217                 306                 182                 98                   15                   

Ostatný DNM -                 460                381                303                224                

Poskytnuté zálohy za DNM a 

nedokončený DNH -                 -                 -                 364                628                

Nedokončný DNM -                  364                 628                 

DHM 361 802        342 776        395 963        395 286        455 090        

Pozemky a stavby 172 969        164 519        147 622        180 903        172 068        

Pozemky 23 131            23 131            23 131            23 131            20 911            

Stavby 149 838          141 388          124 491          157 772          151 157          

Hmotné hnuteľné veci a ich súbory 185 880        174 022        175 323        174 639        214 926        

Poskytnuté zálohy za DHM a 

nedokončený DHM 2 953            4 235            73 018           39 744           68 096           

Poskytnuté zálohy za DHM -                  -                  838                 83                   1 387              

Nedokončný DHM 2 953              4 235              72 180            39 661            66 709            

Obežné aktíva 459 703        429 454        609 347        438 444        421 583        

Zásoby 126 648        106 062        144 875        149 214        146 430        

Materiál 46 897            46 805            50 508            52 574            53 035            

Nedokončená výroba a polotovary 4 587              4 187              7 146              6 087              6 488              

Výrobky 75 164            55 070            87 221            90 553            86 907            

Pohľadávky 326 218        311 180        445 367        276 504        265 794        

Krátkodobé pohľadávky 326 218        311 180        445 367        276 504        265 794        

Pohľadávky z obchodných vzťahov 278 929          272 345          404 334          202 961          191 279          

Pohľadávky - ostatné -                  -                  41 033            73 543            74 515            

Štát - daňové pohľadávky 41 630            33 949            31 513            61 973            60 962            

Krátkodobé poskytnuté zálohy 4 933              4 785              3 603              5 785              4 070              

Dohadné učty aktívne 718                 96                   5 911              5 559              9 159              

Iné pohľadávky 8                     5                     6                     226                 324                 

Peňažné prostriedky 6 837             12 212           19 105           12 726           9 359             

Peňažné prostriedky v pokladni 83                   107                 209                 130                 54                   

Peňažné prostriedky na účtoch 6 754              12 105            18 896            12 596            9 305              

Časové rozlíšenie aktív 659                376                679                567                518                

Náklady budúcich období 659                 376                 679                 567                 518                  

 



2 

2014 2015 2016 2017 2018

Pasíva celkom 822 381        773 372         1 006 552     835 062         878 058         

Vlastný kapitál 249 960           269 113           289 331           321 646           354 452           

Základný kapitál 282 207        282 207        282 207           282 207           282 207           

Ážio a kapitálové fondy 125                125                125                  125                  126                  

Kapitálové fondy 125                  125                  125                  125                  126                  

Výsledok hospodárenia minulých 

rokov (+/-) 10 832-          32 372-          13 219-             6 999               39 314             

Nerozdelený zisk alebo neuhradená 

stráta minulých rokov (+/-) -            10 832 -            32 372 13 219-             6 999               39 314             

Výsledok hospodárenia bežného 

účtového obdobia (+/-) -          21 540            19 153 20 218             32 315             32 805             

Cudzie zdroje 572 421         504 259         717 221         513 416         523 606         

Rezervy 2 764             3 245             9 831             11 768           7 455             

Rezerva na daň z príjmu -                  -                  5 800               6 200               4 300               

Ostatné rezervy 2 764               3 245               4 031               5 568               3 155               

Záväzky 569 657        501 014        707 390         501 648         516 151         

Dlhodobé záväzky 14 906          518                13 775           16 140           19 368           

Odložený daňový záväzok 14 581             -                  13 450             15 815             19 043             

Záväzky - ostatné -                 -                 325                  325                  325                  

Iné záväzky 325                  518                  325                  325                  325                  

Krátkodobé záväzky 554 751         500 496         693 615         485 508         496 783         

Záväzky k úverovým inštitúciám 120 000           85 000             170 000           130 000           95 000             

Krátkodobé prijaté zálohy -                  -                  -                  -                  528                  

Záväzky z obchodných vzťahov 271 212           266 056           301 013           291 117           304 240           

Záväzky - ovládaná alebo ovladajúca 

osoba 145 590           127 198           23 481             39 641             70 258             

Záväzky - ostané 17 949           22 242           199 121         24 750           26 757           

Záväzky k zamestnancom 6 000               6 489               7 040               7 546               8 722               

Záväzky zo sociálneho zabezpečenia 

a zdravotného poistenia                3 496                3 751 4 151               4 525               5 352               

Štát - daňové záväzky a dotácie 775                  837                  969                  1 166               1 456               

Dohadné účty pasívne 7 166               10 807             186 492           10 978             10 574             

Iné záväzky 512                  358                  469                  535                  653                  
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Príloha č. 2 Výkaz zisku a straty spoločnosti Mlékárna Kunín a.s. za obdobie 2014 až 2018 

(v tis. Kč) 

2014 2015 2016 2017 2018

Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 954 408     1 855 721     1 844 623     2 106 933     2 081 005     

Tržby za predaj tovaru 462                 438                 1 166             1 084             1 417             

Výkonová spotreba 1 815 545     1 645 233     1 646 822     1 881 218     1 829 049     

Náklady vynaložené na predaný tovar 326                  345                  958                  597                  1 058               

Spotreba materiálu a energie 1 694 935        1 520 437        1 514 297        1 753 891        1 676 952        

Služby 120 284           124 451           131 567           126 730           151 039           

Zmena stavu zásob vlastnej činnosti (+/-) -                  -                  40 322-           6 071-             3 045-             

Osobné náklady 99 520          100 145        148 793        159 281        184 317        

Mzdové náklady 94 361             95 494             108 182           115 854           133 859           

Náklady na sociálne zabezpečenie, 

zdravotné poistenie a ostatné náklady
             30 974              31 441 40 611             43 427             50 458             

Náklady na sociálne zabezpečenie 5 087               4 651               35 696             38 016             44 505             

Ostatné náklady 72                    -                  4 915               5 411               5 953               

Úpravy hodnôt prevádzkovej oblasti 51 029           47 622           47 909           39 221           32 182           

Úpravy hodnôt DHM a DNM 51 029             47 622             47 608             40 698             32 212             

Úpravy hodnôt DHM a DNM - trvalé -                  -                  40 936             40 780             39 203             

Úpravy hodnôt DHM a DNM - dočasné -                  -                  6 672               82-                    6 991-               

Úpravy hodnôt zásob -                  -                  305                  1 477-               71                    

Úpravy hodnôt pohľadávok -                  -                  4-                      -                  101-                  

Ostatné prevadzkové výnosy 31 964           122 070         107 675         83 552           67 497           

Tržby z predaného dlhodobého majetku 2 017               3                      5                      315                  3 824               

Tržby z predaného materiálu 26 814             117 838           105 894           72 257             46 174             

Iné prevadzkové výnosy 3 133               4 229               1 776               10 980             17 499             

Ostatné prevadzkové náklady 34 308           132 841         106 601         80 534           61 258           

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku -                  -                  -                  87                    9 021               

Predaný materiál 22 073             124 120           99 502             67 261             43 460             

Dane a poplatky 675                  685                  672                  727                  813                  

Rezervy v prevádzkovej oblasti a 

komplexné náklady buducich období
               1 981 -              2 734 786                  1 537               2 413-               

Iné prevádzkové náklady 9 579               10 770             5 641               10 922             10 377             

Prevádzkový výsledok hospodárenia (+/-) 12 348-           5 876             43 661           39 386           46 158           

Nákladové úroky a podobné náklady 5 095             4 073             3 015             2 816             4 692             

Nákladové úroky a podobné náklady - 

ovladaná alebo ovladajúca osoba
-                                        1 1 207               476                  495                  

Ostatné nákladové úroky a podobné náklady 5 095               4 072               1 808               2 340               4 197               

Ostatné finančné výnosy 588                4 219             285                 6 183             2 561             

Ostatné finančné náklady 2 560             1 452             1 463             2 357             4 214             

Finančný výsledok hospodárenia (+/-) 7 067-             1 306-             4 193-             1 010             6 345-             

Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-) 21 540-           19 153           39 468           40 396           39 813           

Daň z príjmu 2 125             14 581-           19 250           8 081             7 008             

Daň z príjmu - splatná 2 125               14 581-             5 800               5 716               3 781               

Daň z príjmu - odložená (+/-) -                  -                  13 450             2 365               3 227               

Výsledok hospodárenia po zdanení (+/-) 21 540-           19 153           20 218           32 315           32 805           

Výsledok hospodárenia za učtové obdobie (+/-) 21 540-           19 153           20 218           32 315           32 805           

Čistý obrat za učtové obdobie 19 415-           4 572             193 749         2 197 752     2 152 480      
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Príloha č. 3 Vertikálna analýza aktív spoločnosti Mlékárna Kunín  a.s. za obdobie 2014 až 

2018 (v tis. Kč) 

2014 2015 2016 2017 2018

AKTÍVA 100% 100% 100% 100% 100%

Stále aktíva 44,02% 44,42% 39,39% 47,42% 51,93%

DNM 0,03% 0,10% 0,06% 0,09% 0,10%

Oceniteľlné aktíva 0,03% 0,04% 0,02% 0,01% 0,00%

Software 0,03% 0,04% 0,02% 0,01% 0,00%

Ostatný DNM 0,00% 0,06% 0,04% 0,04% 0,03%

Poskytnuté zálohy za DNM a 

nedokončený DNH
0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,07%

Nedokončný DNM 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,07%

DHM 43,99% 44,32% 39,34% 47,33% 51,83%

Pozemky a stavby 21,03% 21,27% 14,67% 21,67% 19,60%

Pozemky 2,81% 2,99% 2,30% 2,77% 2,38%

Stavby 18,22% 18,28% 12,37% 18,90% 17,21%

Hmotné hnuteľné veci a ich súbory 22,60% 22,50% 17,42% 20,92% 24,48%

Poskytnuté zálohy za DHM a 

nedokončený DHM
0,36% 0,55% 0,00% 4,75% 7,76%

Poskytnuté zálohy za DHM 0,00% 0,00% 0,08% 0,00% 0,16%

Nedokončný DHM 0,36% 0,55% 7,17% 4,75% 7,60%

Obežné aktíva 55,90% 55,53% 60,54% 52,51% 48,01%

Zásoby 15,40% 13,71% 14,39% 17,87% 16,68%

Materiál 5,70% 6,05% 5,02% 6,30% 6,04%

Nedokončená výroba a polotovary 0,56% 0,54% 0,71% 0,73% 0,74%

Výrobky 9,14% 7,12% 8,67% 10,84% 9,90%

Pohľadávky 39,67% 40,24% 44,25% 33,12% 30,27%

Krátkodobé pohľadávky 39,67% 40,24% 44,25% 33,12% 30,27%

Pohľadávky z obchodných vzťahov 33,92% 35,22% 40,17% 24,31% 21,78%

Pohľadávky - ostatné 0,00% 0,00% 4,08% 8,81% 8,49%

Štát - daňové pohľadávky 5,06% 4,39% 3,13% 7,42% 6,94%

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,60% 0,62% 0,36% 0,69% 0,46%

Dohadné učty aktívne 0,09% 0,01% 0,59% 0,67% 1,04%

Iné pohľadávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,04%

Peňažné prostriedky 0,83% 1,58% 1,90% 1,52% 1,07%

Peňažné prostriedky v pokladni 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,01%

Peňažné prostriedky na účtoch 0,82% 1,57% 1,88% 1,51% 1,06%

Časové rozlíšenie aktív 0,08% 0,05% 0,07% 0,07% 0,06%

Náklady budúcich období 0,08% 0,05% 0,07% 0,07% 0,06%  
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Príloha č. 4  Vertikálna analýza pasív spoločnosti Mlékárna Kunín  a.s. za obdobie 2014 až 

2018 (v tis. Kč) 

0 2014 2015 2016 2017 2018

PASÍVA 100% 100% 100% 100% 100%

Vlastný kapitál 30,39% 34,80% 28,74% 38,52% 40,37%

Základný kapitál 34,32% 36,49% 28,04% 33,79% 32,14%

Ážio a kapitálové fondy 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01%

Kapitálové fondy 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01%

Výsledok hospodárenia minulých 

rokov (+/-)
-1,32% -4,19% -1,31% 0,84% 4,48%

Nerozdelený zisk alebo neuhradená 

stráta minulých rokov (+/-)
-1,32% -4,19% -1,31% 0,84% 4,48%

Výsledok hospodárenia bežného 

účtového obdobia (+/-)
-2,62% 2,48% 2,01% 3,87% 3,74%

Cudzie zdroje 69,61% 65,20% 71,26% 61,48% 59,63%

Rezervy 0,34% 0,42% 0,98% 1,41% 0,85%

Rezerva na daň z príjmu 0,00% 0,00% 0,58% 0,74% 0,49%

Ostatné rezervy 0,34% 0,42% 0,40% 0,67% 0,36%

Záväzky 69,27% 64,78% 70,28% 60,07% 58,72%

Dlhodobé záväzky 1,81% 0,07% 1,37% 1,93% 2,21%

Odložený daňový záväzok 1,77% 0,00% 1,34% 1,89% 2,17%

Záväzky - ostatné 0,00% 0,00% 0,03% 0,04% 0,04%

Iné záväzky 0,04% 0,07% 0,03% 0,04% 0,04%

Krátkodobé záväzky 67,46% 64,72% 68,91% 58,14% 56,52%

Záväzky k úverovým inštitúciám 14,59% 10,99% 16,89% 15,57% 10,82%

Krátkodobé prijaté zálohy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%

Záväzky z obchodných vzťahov 32,98% 34,40% 29,91% 34,86% 34,65%

Záväzky - ovládaná alebo ovladajúca 

osoba
17,70% 16,45% 2,33% 4,75% 8,00%

Záväzky - ostané 2,18% 2,88% 19,78% 2,96% 3,05%

Záväzky k zamestnancom 0,73% 0,84% 0,70% 0,90% 0,99%

Záväzky zo sociálneho zabezpečenia a 

zdravotného poistenia
0,43% 0,49% 0,41% 0,54% 0,61%

Štát - daňové záväzky a dotácie 0,09% 0,11% 0,10% 0,14% 0,17%

Dohadné účty pasívne 0,87% 1,40% 18,53% 1,31% 1,20%

Iné záväzky 0,06% 0,05% 0,05% 0,06% 0,07%  

  



6 

Príloha č. 5 Vertikálna analýza výkazu zisku a straty spoločnosti Mlékárna Kunín  a.s. za 

obdobie 2014 až 2018 

2014 2015 2016 2017 2018

Tržby z predaja výrobkov a služieb 100,0% 100,0% 99,9% 99,9% 99,9%

Tržby za predaj tovaru 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%

Výkonová spotreba 92,9% 88,6% 89,2% 89,2% 87,8%

Náklady vynaložené na predaný tovar 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1%

Spotreba materiálu a energie 86,7% 81,9% 82,0% 83,2% 80,5%

Služby 6,2% 6,7% 7,1% 6,0% 7,3%

Zmena stavu zásob vlastnej činnosti 

(+/-)
0,0% 0,0% -2,2% -0,3% -0,1%

Osobné náklady 5,1% 5,4% 8,1% 7,6% 8,9%

Mzdové náklady 4,8% 5,1% 5,9% 5,5% 6,4%

Náklady na sociálne zabezpečenie, 

zdravotné poistenie a ostatné náklady
1,6% 1,7% 2,2% 2,1% 2,4%

Náklady na sociálne zabezpečenie 0,3% 0,3% 1,9% 1,8% 2,1%

Ostatné náklady 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,3%

Úpravy hodnôt prevádzkovej oblasti 2,6% 2,6% 2,6% 1,9% 1,5%

Úpravy hodnôt DHM a DNM 2,6% 2,6% 2,6% 1,9% 1,5%

Úpravy hodnôt DHM a DNM - trvalé 0,0% 0,0% 2,2% 1,9% 1,9%

Úpravy hodnôt DHM a DNM - 

dočasné
0,0% 0,0% 0,4% 0,0% -0,3%

Úpravy hodnôt zásob 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% 0,0%

Úpravy hodnôt pohľadávok 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Ostatné prevadzkové výnosy 1,6% 6,6% 5,8% 4,0% 3,2%

Tržby z predaného dlhodobého 

majetku
0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

Tržby z predaného materiálu 1,4% 6,3% 5,7% 3,4% 2,2%

Iné prevadzkové výnosy 0,2% 0,2% 0,1% 0,5% 0,8%

Ostatné prevadzkové náklady 1,8% 7,2% 5,8% 3,8% 2,9%

Zostatková cena predaného 

dlhodobého majetku
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%

Predaný materiál 1,1% 6,7% 5,4% 3,2% 2,1%

Dane a poplatky 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Rezervy v prevádzkovej oblasti a 

komplexné náklady buducich období
0,1% -0,1% 0,0% 0,1% -0,1%

Iné prevádzkové náklady 0,5% 0,6% 0,3% 0,5% 0,5%

Prevádzkový výsledok hospodárenia 

(+/-)
-0,6% 0,3% 2,4% 1,9% 2,2%

Nákladové úroky a podobné náklady 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2%

Nákladové úroky a podobné náklady - 

ovladaná alebo ovladajúca osoba
0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%

Ostatné nákladové úroky a podobné 

náklady
0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2%

Ostatné finančné výnosy 0,0% 0,2% 0,0% 0,3% 0,1%

Ostatné finančné náklady 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%

Finančný výsledok hospodárenia (+/-) -0,4% -0,1% -0,2% 0,0% -0,3%

Výsledok hospodárenia pred zdanením 

(+/-)
-1,1% 1,0% 2,1% 1,9% 1,9%

Daň z príjmu 0,1% -0,8% 1,0% 0,4% 0,3%

Daň z príjmu - splatná 0,1% -0,8% 0,3% 0,3% 0,2%

Daň z príjmu - odložená (+/-) 0,0% 0,0% 0,7% 0,1% 0,2%

Výsledok hospodárenia po zdanení (+/-

)
-1,1% 1,0% 1,1% 1,5% 1,6%

Výsledok hospodárenia za učtové 

obdobie (+/-)
-1,1% 1,0% 1,1% 1,5% 1,6%

Čistý obrat za učtové obdobie -1,0% 0,2% 10,5% 104,3% 103,4%  
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Príloha č. 6 Horizontálna analýza aktív spoločnosti Mlékárna Kunín  a.s. za obdobie 2014 

až 2018 

zmena v % zmena v Kč zmena v % zmena v Kč zmena v % zmena v Kč zmena v % zmena v Kč

AKTÍVA -5,96% 49 009-       30,15% 233 180,0  -17,05% 171 573-     5,16% 43 079       

Stále aktíva -5,10% 18 477-       15,42% 52 984,0    -0,14% 558-           15,15% 59 989       

DNM 253,00% 549           -26,50% 203,0-         35,88% 202           13,33% 102           

Oceniteľlné aktíva 41,01% 89             -40,52% 124,0-         -46,15% 84-             -84,69% 83-             

Software 41,01% 89             -40,52% 124,0-         -46,15% 84-             -84,69% 83-             

Ostatný DNM -            460           -17,17% 79,0-          -20,47% 78-             -26,07% 79-             

Poskytnuté zálohy za DNM a 

nedokončený DNH
-            -            -            -            -            364           72,53% 264           

Nedokončný DNM -            -            -            -            -            364           72,53% 264           

DHM -5,26% 19 026-       15,52% 53 187,0    -0,19% 760-           15,15% 59 887       

Pozemky a stavby -4,89% 8 450-        -10,27% 16 897,0-    22,54% 33 281       -4,88% 8 835-        

Pozemky 0,00% -            0,00% -            0,00% -            -9,60% 2 220-        

Stavby -5,64% 8 450-        -11,95% 16 897,0-    26,73% 33 281       -4,19% 6 615-        

Hmotné movité veci a ich súbory -6,38% 11 858-       0,75% 1 301,0      -0,39% 684-           23,07% 40 287       

Poskytnuté zálohy za DHM a 

nedokončený DHM
43,41% 1 282        1624,16% 68 783,0    -45,68% 33 357-       71,70% 28 435       

Poskytnuté zálohy za DHM 0,00% -            83800,00% 838,0         -100,00% 838-           ######### 1 387        

Nedokončný DHM 43,41% 1 282        1604,37% 67 945,0    -45,05% 32 519-       68,20% 27 048       

Obežné aktíva -6,58% 30 249-       41,89% 179 893,0  -28,05% 170 903-     -3,85% 16 861-       

Zásoby -16,25% 20 586-       36,59% 38 813,0    2,99% 4 339        -1,87% 2 784-        

Materiál -0,20% 92-             7,91% 3 703,0      4,09% 2 066        0,88% 461           

Nedokončená výroba a polotovary -8,72% 400-           70,67% 2 959,0      -14,82% 1 059-        6,59% 401           

Výrobky -26,73% 20 094-       58,38% 32 151,0    3,82% 3 332        -4,03% 3 646-        

Pohľadávky -4,61% 15 038-       43,12% 134 187,0  -37,92% 168 863-     -3,87% 10 710-       

Krátkodobé pohľadávky -4,61% 15 038-       43,12% 134 187,0  -37,92% 168 863-     -3,87% 10 710-       

Pohľadávky z obchodných vzťahov -2,36% 6 584-        48,46% 131 989,0  -49,80% 201 373-     -5,76% 11 682-       

Pohľadávky - ostatné -            -            -            41 033,0    79,23% 32 510       1,32% 972           

Štát - daňové pohľadávky -18,45% 7 681-        -7,18% 2 436,0-      96,66% 30 460       -1,63% 1 011-        

Krátkodobé poskytnuté zálohy -3,00% 148-           -24,70% 1 182,0-      60,56% 2 182        -29,65% 1 715-        

Dohadné učty aktívne -86,63% 622-           6057,29% 5 815,0      -5,95% 352-           64,76% 3 600        

Iné pohľadávky -37,50% 3-               20,00% 1,0            3666,67% 220           43,36% 98             

Peňažné prostriedky 78,62% 5 375        56,44% 6 893,0      -33,39% 6 379-        -26,46% 3 367-        

Peňažné prostriedky v pokladni 28,92% 24             95,33% 102,0         -37,80% 79-             -58,46% 76-             

Peňažné prostriedky na účtoch 79,23% 5 351        56,10% 6 791,0      -33,34% 6 300-        -26,13% 3 291-        

Časové rozlíšenie aktív -42,94% 283-           80,59% 303,0         -16,49% 112-           -8,64% 49-             

Náklady budúcich období -42,94% 283-           80,59% 303,0         -16,49% 112-           -8,64% 49-             

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
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Príloha č. 7 Horizontálna analýza pasív spoločnosti Mlékárna Kunín  a.s. za obdobie 2014 

až 2018 

 

zmena v % zmena v Kč zmena v % zmena v Kč zmena v % zmena v Kč zmena v % zmena v Kč

Pasíva celkom -5,96% 49 009-         30,15% 233 180        -17,05% 171 490-        5,15% 42 996         

Vlastný kapitál 7,66% 19 153         7,51% 20 218         -0,14% 32 315         10,20% 32 806         

Základný kapitál 0,00% -              0,00% -              35,88% -              0,00% -              

Ážio a kapitálové fondy 0,00% -              0,00% -              -46,15% -              0,80% 1                 

Kapitálové fondy 0,00% -              0,00% -              -46,15% -              0,80% 1                 

Výsledok hospodárenia minulých 

rokov (+/-)
198,86% 21 540-         -59,17% 19 153         -20,47% 20 218         461,71% 32 315         

Nerozdelený zisk alebo neuhradená 

stráta minulých rokov (+/-)
198,86% 21 540-         -59,17% 19 153         -              20 218         461,71% 32 315         

Výsledok hospodárenia bežného 

účtového obdobia (+/-)
-188,92% 40 693         5,56% 1 065           59,83% 12 097         1,52% 490              

Cudzie zdroje -11,91% 68 162-         42,23% 212 962        -28,42% 203 805-        1,98% 10 190         

Rezervy 17,40% 481              202,96% 6 586           19,70% 1 937           -36,65% 4 313-           

Rezerva na daň z príjmu -              -              -              5 800           6,90% 400              -30,65% 1 900-           

Ostatné rezervy 17,40% 481              24,22% 786              38,13% 1 537           -43,34% 2 413-           

Záväzky -12,05% 68 643-         41,19% 206 376        -29,08% 205 742-        2,79% 13 975         

Dlhodobé záväzky -96,52% 14 388-         2559,27% 13 257         17,17% 2 365           20,00% 3 228           

Odložený daňový záväzok -100,00% 14 581-         -              13 450         17,58% 2 365           20,41% 3 228           

Záväzky - ostatné -              -              -              325              0,00% -              -              -              

Iné záväzky 59,38% 193              -37,26% 193-              0,00% -              -              -              

Krátkodobé záväzky -9,78% 54 255-         38,59% 193 119        -30,00% 208 107-        2,21% 10 747         

Záväzky k úverovým inštitúciám -29,17% 35 000-         100,00% 85 000         -23,53% 40 000-         -26,92% 35 000-         

Krátkodobé prijaté zálohy -              -              -              -              0,00% -              0,00% 528              

Záväzky z obchodných vzťahov -1,90% 5 156-           13,14% 34 957         -3,29% 9 896-           4,51% 13 123         

Záväzky - ovládaná alebo ovladajúca osoba-12,63% 18 392-         -81,54% 103 717-        68,82% 16 160         77,24% 30 617         

Záväzky - ostané 23,92% 4 293           795,25% 176 879        -87,57% 174 371-        8,11% 2 007           

Záväzky k zamestnancom 8,15% 489              8,49% 551              7,19% 506              15,58% 1 176           

Záväzky zo sociálneho 

zabezpečenia a zdravotného 

poistenia

7,29% 255              10,66% 400              9,01% 374              18,28% 827,00          

Štát - daňové záväzky a dotácie 8,00% 62                15,77% 132              20,33% 197              24,87% 290,00          

Dohadné účty pasívne 50,81% 3 641           1625,66% 175 685        -94,11% 175 514-        -3,68% 404,00-          

Iné záväzky -30,08% 154-              31,01% 111              14,07% 66                22,06% 118,00          

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
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Príloha č. 8 Horizontálna analýza výkazu zisku a straty spoločnosti Mlékárna Kunín  a.s. za 

obdobie 2014 až 2018 

 

zmena v % zmena v Kč zmena v % zmena v Kč zmena v % zmena v Kč zmena v % zmena v Kč

Tržby z predaja výrobkov a služieb -5,05% 98 687-         -0,60% 11 098-         14,22% 262 310        -1,23% 25 928-         

Tržby za predaj tovaru -              24-                -              728              -7,03% 82-                30,72% 333              

Výkonová spotreba -9,38% 170 312-        0,10% 1 589           14,23% 234 396        -2,77% 52 169-         

Náklady vynaložené na predaný tovar 5,83% 19                177,68% 613              -37,68% 361-              77,22% 461              

Spotreba materiálu a energie -10,30% 174 498-        -0,40% 6 140-           15,82% 239 594        -4,39% 76 939-         

Služby 3,46% 4 167           5,72% 7 116           -3,68% 4 837-           19,18% 24 309         

Zmena stavu zásob vlastnej činnosti 

(+/-)
-              -              -              40 322-         -84,94% 34 251         -49,84% 3 026           

Osobné náklady 0,63% 625              48,58% 48 648         7,05% 10 488         15,72% 25 036         

Mzdové náklady 1,20% 1 133           13,29% 12 688         7,09% 7 672           15,54% 18 005         

Náklady na sociálne zabezpečenie, 

zdravotné poistenie a ostatné náklady
1,51% 467              29,17% 9 170           6,93% 2 816           16,19% 7 031           

Náklady na sociálne zabezpečenie -8,57% 436-              667,49% 31 045         6,50% 2 320           17,07% 6 489           

Ostatné náklady -100,00% 72-                -              4 915           10,09% 496              10,02% 542              

Úpravy hodnôt prevádzkovej oblasti -6,68% 3 407-           0,60% 287              -18,13% 8 688-           -17,95% 7 039-           

Úpravy hodnôt DHM a DNM -6,68% 3 407-           -0,03% 14-                -14,51% 6 910-           -20,85% 8 486-           

Úpravy hodnôt DHM a DNM - trvalé -              -              -              40 936         -0,38% 156-              -3,87% 1 577-           

Úpravy hodnôt DHM a DNM - 

dočasné
-              -              -              6 672           -101,23% 6 754-           8425,61% 6 909-           

Úpravy hodnôt zásob -              -              -              305              -584,26% 1 782-           -104,81% 1 548           

Úpravy hodnôt pohľadávok -              -              -              4-                 -100,00% 4                 101-              

Ostatné prevadzkové výnosy 281,90% 90 106         -11,79% 14 395-         -22,40% 24 123-         -19,22% 16 055-         

Tržby z predaného dlhodobého 

majetku
-99,85% 2 014-           66,67% 2                 6200,00% 310              1113,97% 3 509           

Tržby z predaného materiálu 339,46% 91 024         -10,14% 11 944-         -31,76% 33 637-         -36,10% 26 083-         

Iné prevadzkové výnosy 34,98% 1 096           -58,00% 2 453-           518,24% 9 204           59,37% 6 519           

Ostatné prevadzkové náklady 287,20% 98 533         -19,75% 26 240-         -24,45% 26 067-         -23,94% 19 276-         

Zostatková cena predaného 

dlhodobého majetku
-              -              -              -              -              87                10268,97% 8 934           

Predaný materiál 462,32% 102 047        -19,83% 24 618-         -32,40% 32 241-         -35,39% 23 801-         

Dane a poplatky 1,48% 10                -1,90% 13-                8,18% 55                11,83% 86                

Rezervy v prevádzkovej oblasti a 

komplexné náklady buducich období
-238,01% 4 715-           -128,75% 3 520           95,55% 751              -256,99% 3 950-           

Iné prevádzkové náklady 12,43% 1 191           -47,62% 5 129-           93,62% 5 281           -4,99% 545-              

Prevádzkový výsledok hospodárenia 

(+/-)
-147,59% 18 224         643,04% 37 785         -9,79% 4 275-           17,19% 6 772           

Nákladové úroky a podobné náklady -20,06% 1 022-           -25,98% 1 058-           -6,60% 199-              66,62% 1 876           

Nákladové úroky a podobné náklady - 

ovladaná alebo ovladajúca osoba
-              1                 120600,00% 1 206           -60,56% 731-              3,99% 19                

Ostatné nákladové úroky a podobné 

náklady
-20,08% 1 023-           -55,60% 2 264-           29,42% 532              79,36% 1 857           

Ostatné finančné výnosy 617,52% 3 631           -93,24% 3 934-           2069,47% 5 898           -58,58% 3 622-           

Ostatné finančné náklady -43,28% 1 108-           0,76% 11                61,11% 894              78,79% 1 857           

Finančný výsledok hospodárenia (+/-) -81,52% 5 761           221,06% 2 887-           -124,09% 5 203           -728,22% 7 355-           

Výsledok hospodárenia pred zdanením 

(+/-)
-188,92% 40 693         106,07% 20 315         2,35% 928              -1,44% 583-              

Daň z príjmu -786,16% 16 706-         -232,02% 33 831         -58,02% 11 169-         -13,28% 1 073-           

Daň z príjmu - splatná -786,16% 16 706-         -139,78% 20 381         -1,45% 84-                -33,85% 1 935-           

Daň z príjmu - odložená (+/-) -              -              -              13 450         -82,42% 11 085-         36,45% 862              

Výsledok hospodárenia po zdanení (+/-

)
-188,92% 40 693         5,56% 1 065           59,83% 12 097         1,52% 490              

Výsledok hospodárenia za učtové 

obdobie (+/-)
-188,92% 40 693         5,56% 1 065           59,83% 12 097         1,52% 490              

Čistý obrat za učtové obdobie -123,55% 23 987         4137,73% 189 177        1034,33% 2 004 003     -2,06% 45 272-         

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
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Príloha č. 9 Rozklad EVA pomocou integrálnej metódy za obdobie 2014 až 2018 
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Príloha č. 10 Rozklad EVA pomocou funkcionálnej metódy za obdobie 2014 až 2018 
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